Vedtægter
§ 1. NAVN
Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK

§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er:
At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede
Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og 850,
at gennemføre: klubløb, foredrag og filmforevisninger, at skabe:
interesserelationer medlemmerne imellem med henblik på teknisk
samarbejde og erfaringsudveksling og evt. at gennemføre selskabelige
sammenkomster samt - kontakt til andre klubber med samme
interesseområde, herunder deltage i såvel indenlandske som udenlandske
Fiat træf.

§ 3. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer, der er brugere af eller i øvrigt har
interesse for hækmotoriserede Fiat biler, der er repræsenteret i klubbens
regi.
Hvert medlem kan ved indmeldelsen eller senest den 1. januar overfor
kassereren anmelde en medkører.

Tilføjelse:
Når en person ønsker at være medlem af Fiat 500 Klub Danmark, skal denne person
samtidigt tilkendegive om personens medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer,
email-adresse samt oplysning om eventuelle køretøjer må fremgå af klubbens
elektroniske medlemsliste, som findes på den beskyttede del af klubbens hjemmeside.
Såfremt personen ikke ønsker at oplysningerne kan findes på klubbens elektroniske
medlemsliste, fravælger personen samtidigt at modtage et log-on, til klubbens
beskyttede del af hjemmesiden.
§ 4. KONTINGENT
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet er pt. pr. år kr. 375,00 ved
modtagelse af klubblad mm. i trykt udgave samt adgang til klubbens medlemsliste i
elektronisk udgave, ved anvendelse af log-on.
Kontingentet er pt. pr. år kr. 250,00 ved modtagelse af klubblad mm. digitalt samt adgang
klubbens medlemsliste mm. i elektronisk udgave, ved anvendelse af log-on.
Ved indmeldelse betales kontingent og herefter betales kontingent hvert år
senest pr. 30. november.
Undladelse af rettidigt indbetaling af kontingent medfører, at
medlemsskabet ophører. Såfremt medlemsskabet ønskes genoprettet, må
der betales nyt kontingent.
Medlemmer der optages efter den 1. juli, betaler ½ års kontingent for
perioden frem til den 31. december. Ved ophør af medlemskab er
pågældende forpligtet til at afvikle ethvert mellemværende med klubben.

§ 5. UDMELDELSE & EKSKLUSION

Udmeldelse kan til enhver tid finde sted ved skriftlig udmeldelse til
kassereren. Udmeldelse er først effektueret når man har afviklet ethvert
mellemværende med klubben og ved førstkommende 31/12.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den pågældende bevidst
har skadet klubbens interesser eller omdømme.
Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes
for den førstkommende generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

Tilføjelse:
Når et medlem melder sig ud af klubben ved enten skriftlig udmelding eller ved 2 mdr.
restance for indbetaling af klub kontingent, er den dataansvarlige forpligtet til at slette alle
data vedr. medlemmet.
§ 6. FORPLIGTELSER

Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for
indgåede forpligtelser fra klubbens side. Klubben hæfter alene med rådige
midler.
Klubbens medlemmer har udover kontingentforpligtelsen ingen økonomiske
forpligtelser og ikke krav på nogen del af klubbens midler eller udbytte af
nogen art.

§ 7. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, er klubbens højeste
myndighed. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der skal
afholdes inden udgangen af april måned.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Registrering af skriftlige stemmer, herunder valg
af stemmetællere.
3. Præsidenten aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen: Præsident,
kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og
2 suppleanter til bestyrelsen,
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31.
december.
Alle forslag, der er indkommet rettidigt skal udsendes til medlemmerne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, sammen med det
klubblad er udsendes lige før generalforsamlingen.

Beslutninger, undtaget vedtægtsændringer og forslag om klubbens
opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved afstemning afgør
dirigenten afstemningsmåde, dog skal der foretages skriftligt afstemning,
hvis et eller flere medlemmer ønsker det.
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af
samtlige på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Hvert medlem og hver gyldig anmeldt medkører har 1 stemme hver. Denne
stemmeret kan udøves skriftligt – ved at man tager konkret stilling til
specifikke punkter på dagsordenen til den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling. Skriftlige stemmer tilsendes bestyrelsen.

§ 8. BESTYRELSEN

Bestyrelsen er sammensat af en præsident, en kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for en 2
årig periode. Præsidenten og kassereren vælges direkte af
generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig på først
kommende bestyrelsesmøde som vicepræsident, sekretær, og menig
medlem. På lige årstal er præsidenten og 1 bestyrelsesmedlem på valg og
på ulige årstal er kassereren og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges alle for en 1 årig periode.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er
tilstede, dog skal som minimum præsidenten eller kassereren være til stede
ved mødet som den ene af de tre.
Sekretæren udfærdiger referat efter hvert bestyrelsesmøde. Som tilsendes
bestyrelsen efterfølgende
Ved varigt forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne skal bestyrelsen supplere
sig med suppleanter i den rækkefølge disse har opnået stemmetal på
generalforsamlingen, evt. ved lodtrækning.
Ved forfald af præsidenten overtager vicepræsidenten, præsidentens hverv
og indkalder bestyrelsen samt 1. suppleant til ekstraordinært
bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig som
vicepræsident, sekretær, og menig medlem. Den konstituerede præsident

vil være på valg ved førstkommende generalforsamling. Valg perioden skal
tilpasses almindelig valgperiode som nævnt i § 8 stk. 1.
Ved forfald af kassereren indkalder præsidenten bestyrelsen samt 1.
suppleant til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor den nye kasserer vælges
blandt det menige medlem og den suppleant der netop er indtrådt i
bestyrelsen. Den konstituerede kasserer vil være på valg ved
førstkommende generalforsamling. Valg perioden skal tilpasses almindelig
valgperiode som nævnt i § 8 stk. 1.
Ved forfald af vicepræsident, sekretær eller menigt medlem indkalder
præsidenten bestyrelsen samt 1. suppleant til ekstraordinært
bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig som
vicepræsident, sekretær, og menig medlem.
Tilføjelse:
I forbindelse med konstituering af bestyrelsen, vælges en fra bestyrelsen som dataansvarlig.
Denne dataansvarlige har ansvaret for at administrere medlemmernes oplysninger
(medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, email-adresse samt oplysning om
eventuelle køretøjer) således at disse er i overensstemmelse med gældende lovgivning om
data-sikkerhed.
Den dataansvarlige kan vælges blandt alle 5 bestyrelsesmedlemmer og er gældende for
perioden mellem 2 generalforsamlinger.
Hvis et bestyrelsesmedlem, der har påtaget sig rollen som dataansvarlig, får varigt forfald,
vælges en ny dataansvarlig blandt den ny konstituerede bestyrelse.
Det fremgår af Fiat 500 Klub Danmark hjemmeside, hvem der aktuelt besidder rollen som
dataansvarlig.
Præsidenten for Fiat 500 Klub Danmark opbevarer til enhver tid, en kronologisk oversigt
med periode angivelse over hvem der aktuelt og tidligere har påtaget sig hvervet som
dataansvarlig.
§ 9. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren. Regnskabet afleveres til revisorerne, der
reviderer og godkender regnskabet inden fremlæggelse på
generalforsamlingen.
Klubbens præsident eller kasserer skal ved deres underskrift godkende
forbrug af klubbens midler.

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
når den finder det nødvendigt.
Herudover kan 20% af medlemmerne samlet forlange ekstraordinær
generalforsamling ved angivelse af dagsorden. Begæring herom tilsendes
præsidenten.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig med
minimum 3 ugers varsel. På ekstraordinær generalforsamling sker
afstemning efter samme regler som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. KLUBBENS OPLØSNING

Forslag til klubbens opløsning kan kun behandles på en generalforsamling,
hvor mindst 2/3 af klubbens medlemmer er fremmødt og hvor mindst 2/3
stemmer for forslaget. Såfremt forslaget stilles og 2/3 af klubbens
medlemmer ikke er tilstede på generalforsamlingen, men stillingtagen til
forslaget fortsat ønskes, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 3 ugers varsel til afholdelse senest 2 måneder efter
den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling
kan forslaget vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for forslaget, uden det er nødvendigt at 2/3 af klubbens medlemmer er
mødt frem.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue, primært en
beslægtet Dansk bilmærkeklub, sekundært en udenlandsk klub med samme
baggrund.
Klubbens vedtægter er revideret og enstemmigt vedtaget på ordinær
generalforsamling den 25. marts 2018.

