Side 1

Vedtægter for foreningen

§1

Navn, hjemsted og formål.

stk. 1

Foreningens navn er: N–modulgruppen.
I daglig tale og i e-mails kan forkortelsen NMG anvendes.

stk. 2

Foreningens hjemsted er: Gladsaxe Kommune.
Foreningens mailadresse: Ifølge hjemmesiden www.nmodulgruppen.dk
Foreningens CVR-nr. er 34666504

stk. 3

Foreningens formål er:
a) at fremme kendskabet til modeltoghobby og at fremme samarbejdet med beslægtede
klubber
b) bygning af moduler i skala N 1:160. Standarderne følger grundlæggende FREMO
standarder. Modulgruppens vedtagne afvigelser herfra må ikke hindre, at vi kan køre
sammen med andre foreninger eller deltage i internationale træf
c) at afholde faste klubaftener, møder, foredrag og udflugter m. m., med relationer til
jernbaner og modeljernbaner. Bestyrelsen tilvejebringer egnede lokaler til foreningens
medlemsmøder/aktiviteter. Ved indgåelse af lejemål og lignende oprettes særlige
bestemmelser hertil
d) gennem medlemskab af interesseorganisationer – f.eks. DMJU og N-Club International
(NCI) – at fremme interessen for skala N modeltog
e) at arrangere deltagelse i udstillinger og messer
f)

at arrangere køredage for interesserede medlemmer i egnede lokaler

§2

Medlemmer.

stk. 1

Som aktivt medlem kan optages enhver modeljernbane interesseret person, som er fyldt
14 år, og som vil medvirke til at fremme foreningens formål og interesser. (Børn velkomne
ifølge med voksne).
Endvidere kan der optages passive medlemmer.
Virksomheder og institutioner, med interesse for foreningens virke, kan optages som
sponsorer.
Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer inden optagelse.
Medlemskab træder først i kraft ved første kontingentindbetaling.

stk. 2

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som:
a) ikke betaler kontingent rettidigt – jvf. § 3 stk. 2
b) med sin handling eller adfærd skønnes at ville skade eller arbejde imod foreningens
interesser og hermed skader foreningen. Et medlem kan anke en eksklusion på
førstkommende generalforsamling.

stk. 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen pr. brev eller e-mail.
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Forudbetalt kontingent refunderes ikke.
§3

Kontingent.

stk. 1

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 2

Kontingent opkræves forud kvartårligt med betalingstermin den 1/12, 1/3, 1/6 og 1/9
Kontingentet opkræves af kassereren og indbetales senest én måned herefter.
Har et medlem ikke betalt kontingent inden en måned, fremsendes en rykker pr. e-mail,
og har medlemmet derefter ikke betalt indenfor 14 dage sker eksklusion automatisk.

§4

Regnskab og revision.

stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret 1/1 – 31/12.

stk. 2

Kassereren er ansvarlig for at kontingent opkræves, at kassen stemmer og at have et
regnskab liggende klar til gennemsyn på forlangende.

stk. 3

På generalforsamlingen vælges en revisor samt en revisorsuppleant som ikke må være
medlem af bestyrelsen. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren skal til enhver tid
have adgang til at efterse regnskabet og beholdninger.

§5

Generalforsamling.

stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden
udgangen af februar måned.

stk. 2

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail og på hjemmesiden senest 3 uger før
generalforsamlingen.

stk. 3

Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse.
Regnskabet skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse herunder
fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
a) Valg af formand i lige år
b) Valg af kasserer i ulige år
c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur
d) Valg af 1 suppleant
e) Valg af revisor og 1 suppleant for samme
7. Eventuelt. (Under dette punkt kan intet besluttes).

stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne på email senest 7 dage inden generalforsamlingen.

stk. 5

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt, er stemmeberettiget.
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Afstemningerne foregår ved
håndsoprækning, medmindre blot 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.
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Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem om at stemme på sine vegne.
Ingen kan dog møde frem med mere end én fuldmagt, og denne skriftlige fuldmagt skal
godkendes af generalforsamlingens dirigent.
§6

Ekstraordinær generalforsamling.

stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når
mindst 25 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med
motiveret dagsorden og skal indkaldes af bestyrelsen senest 21 dage efter modtagelse af
en sådan begæring.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som under § 5 stk. 2.
§ 5 stk. 5 er ligeledes gældende for ekstraordinære generalforsamlinger.

§7

Bestyrelsen.

stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert
aktivt medlem over 18 år, der har betalt kontingent rettidigt. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen jf. § 5 stk. 3,6.
Bestyrelsen leder foreningen i henhold til klubbens formålsparagraf og efter almindelig
god foreningsskik. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller såfremt to medlemmer
begærer ønske herom.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I formandens
fravær, tegnes foreningen af næstformand og et bestyrelsesmedlem.
Kassereren har ansvar for regnskab, medlemslister og afholder alle de til klubbens
administration forbundne udgifter. Alle øvrige udgifter afholdes efter bestyrelsens
godkendelse.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

stk. 2

Første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor et valg til bestyrelsen har fundet
sted, skal afholdes senest inden første efterfølgende klubmødeaften.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

stk. 3

Medlemmernes virke for foreningen er frivillig og ulønnet. Intet medlem kan modtage
diæter eller honorar fra foreningens midler.

§8

Ejerforhold.

stk. 1

Alt materiel, der modtages som gave eller købes af foreningen, skal registreres som
foreningens ejendom.

stk. 2

Effekter, som er registeret som foreningens ejendom, kan ikke forlanges leveret tilbage af
giveren eller boet efter et medlem.
Fjernelse af effekter tilhørende foreningen uden aftale herom betragtes som tyveri og vil
medføre eksklusion fra foreningen og politianmeldelse.

§9

Vedtægtsændringer.
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stk. 1

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan behandles på såvel ordinære som
ekstraordinære generalforsamlinger, og skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.

§ 10

Opløsning af foreningen.

stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt dette vedtages på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget og skal endvidere bekræftes
ligeledes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en
ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 1 måned og senest 3 måneder
efter den første.

stk. 2

Nedtagelse af et eventuelt anlæg ved foreningens opløsning påhviler medlemmerne.
Omkostningerne ved nedtagningen modregnes i anlæggets værdi, hvis man antager
betalt arbejdskraft.

§ 11

Fordeling af foreningens værdier efter en opløsning.

stk. 1

Bestyrelsen sammensætter inden 30 dage efter den endelige beslutning om opløsningen
af foreningen et forslag til nedtagning og salg af foreningens aktiver.
Dette forslag skal godkendes af klubbens medlemmer på et hertil indkaldt møde, og
vedtages ved simpelt flertal.

stk. 2

Overskud ved salg af foreningens anlæg og/eller effekter efter at foreningen har betalt
eventuelt udestående gæld skal gå til danske jernbanerelateret foreninger/museer.

§ 12

Andre forhold

stk. 1

Foreningens bestyrelse kan, uden ændring i nærværende vedtægter, tilslutte sig enhver
sammenslutning, forening eller organisation indenfor modeljernbaneverdenen.
En generalforsamling kan efterfølgende godkende eller for kaste dette.

stk. 2

Ved lån af andre medlemmers moduler til køredage må der ikke foretages konstruktive
ændringer eller lignende på de lånte moduler uden modulejerens udtrykkelige tilladelse.

stk. 3

I tilfælde hvor disse vedtægter intet foreskriver, tager bestyrelsen beslutninger med
ansvar overfor førstkommende generalforsamling.

stk. 4

Bestyrelsen vedligeholder foreningens etiske regler i det omfang, det skønnes nødvendigt
baseret på sager og medlemsmøder.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 11. februar 2014.
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