
Vedtægter Vespa Klub Danmark    12/11 2021 

 

§1 

Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Vespa Klub Danmark (Herefter VKD). Den er dannet i 1954 og er hjemhørende 

hos den til en hver tid siddende præsident. 

 

§2 

Formål 

VKD´s formål er at være en samlende organisation for alle Vespa klubber i Danmark 

 

§3 

Klubmedlemmer 

Klubmedlemmerne udgøres af de Vespa klubber i Danmark, som bestyrelsen på baggrund af de 

lokale love kan godkende ud fra de lokale love. 

 

§4 

Kontingent 

Kontingent til VKD betales hvert år d. 1, januar. Hvis betalingen ikke er VKD i hænde senest d. 15. 

januar kan der opkræves rykkergebyr ligesom en ny dato for indbetaling vil blive fastsat. 

 

Kontingentets størrelse fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen. (Pt aftalt på GF202010 kr 

pr medlem) 

 

§5 

Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt og der indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med nationalt træf. Afholdes der ikke træf, holdes 

generalforsamlingen ved den siddende præsidents bopæl eller adresse anvist af præsidenten. 

 

Hver klub stiller med et antal af den lokale klubs bestyrelse udvalgte, stemmeberettigede personer, 

efter følgende skala: 

 

Til og med 25 medlemmer:   1 person 

Til og med 50 medlemmer:   2 personer 

Til og med 75 medlemmer:   3 personer 

Og så fremdeles. 

 

For at ændringer til vedtægterne kan vedtages, skal 2/3 af de stemmeberettiget være repræsenteret 

eller have givet fuldmagt, og 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringen før denne kan 

vedtages. 

 

Andre forslag der er til afstemning, anses for vedtaget, hvis blot flertallet af de fremmødte stemmer 

for forslaget. 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Præsidentens beretning 



3) Kassere fremlægger reviderede regnskab fra det forløbne år. Formand fremlægger revideret 

liste over klubbens aktiver (Pokaler mv.) 

4) Behandling af indkomne forslag 

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

6) Valg af formand, som vælges for en toårig periode, ud fra indkomne skriftlige forslag. 

Sekretær, kasserer og viceformand bliver valgt blandt bestyrelsen for en toårig periode. 

Revisor vælges hvert år. Formand og Sekretær er på valg i lige år. Viceformand og kasserer 

vælges i ulige år. 

7) Eventuelt. 

 

§6 

Ekstraordinær generalforsamling 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 

50% af medlemmerne har fremsæt begæring herom til bestyrelsen. Der indkaldes skriftligt med 14 

dages varsel, ledsaget af en dagsorden. 

 

§7 

Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er til stede, dog skal formanden eller 

viceformanden være blandt fremmødte. 

 

§8 

Regnskab 

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres 

af den valgte revisor på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsafslutningen. 

 

§9 

Tegningsberettigede 

Formanden alene eller 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan tegne klubben. Der forefindes en 

konto i VKD´s navn, som kun kassereren kan hæve på. 

 

§10 

Hæftelse 

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. 

 

§11 

Opsigelse af medlemskab 

VKD kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem med bestyrelsens flertal, såfremt 

kontingent ikke er indbetalt rettidigt eller de gældende vedtægter for VKD ikke overholdes. 

Afgørelsen kan appelleres ved næste generalforsamling. 

 

§12 

Opløsning af Vespa Klub Danmark 

Opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling og under forudsætning af at flertallet af 

de fremmødte stemmer for opløsningen. 

 

I tilfælde af opløsning træffes der på den afsluttende generalforsamling beslutning om anvendelse af 

foreningens formue 



    §13 

I tilfælde af lukning af en klub, og pengene fra klubben tilgår VKD, har de råderet over disse penge. 

 

 

 

 

VKD yder tilskud på kr. 2.000 til national træf. 

VKD yder tilskud op til kr. 3.000 til følgebil ved internationale træf. 

 

 

 

 

     

D. 4/5 2014 er vedtægterne ændret i § 5 efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 26/4 2014. 

D. 20/8 2018 er §13 tilføjet efter generalforsamling d. 11/8 2018. 

 

Præsident 

Peter Wulff Nørholm 

 

 

 


