VEDTÆGTER for Automobilia Club Denmark
§ 1 Foreningens formål er at fremme samarbejdet om medlemmernes hobbies, og støtte
dem i arbejdet med deres samlinger.
§ 2 Formålet støttes ved at afholde møder mindst 2 gange om året. Ved disse møder har man
lejlighed til at drøfte foreningsarbejdet og til at bytte/handle.
§ 3 For at blive medlem skal man være samler af automobilia, herunder hører brochurer,
bøger, blade og andre effekter, som har været anvendt til at reklamere for biler, lastvogne,
busser, traktorer, motorcykler og andre selvkørende maskiner.
Generalforsamling 14.04.2018. tilføjelse: Når en person ønsker at være medlem af
Automobilia Club Denmark, skal denne person samtidig tilkendegive at medlemsnr., navn,
adresse, telefonnr., e-mail og samlerområde må fremgå på klubbens elektroniske
medlemsliste, som findes på den beskyttede del af klubbens hjemmeside. Ønskes dette ikke
fravælger personen log-in til klubbens beskyttede del af hjemmesiden.
§ 4 Kun medlemsskab giver ret til informationer og deltagelse i foreningens møder.
§ 5 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og skal være indbetalt inden
udgangen af marts måned. Ved manglende betaling 1 måned ud over rettidige
indbetalingsdato mistes medlemsskabet. Fornyet optagelse kan finde sted ved betaling af
restance.
§ 6 Møder bekendtgøres med 4 ugers varsel, samt den ordinære generalforsamling der
afholdes
sammen med kalenderårets første møde, indkaldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskabet
4. Valg af bestyrelsen (3 medlemmer)
5. Valg af revisor.
6. Valg af suppleanter (2 medlemmer)
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag (jvf. §7)
9. Eventuelt
§ 7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Ændringer af lovene og evt. ophævelse af foreningen kan kun finde sted på
en ordinær generalforsamling, og kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 8 Ved foreningens eventuelle ophævelse, skal samtlige aktiver til auktion, og efter at
eventuel gæld er dækket, skal restbeløbet indbetales til velgørende formål.
Generalforsamling 14.04 .2018. tilføjelse: §9. Klubbens kasserer er ansvarlig for
datasikkerheden. Det vil sige at kassereren administrerer medlemmernes oplysninger, samt
at data bliver slettet ved udmeldelse i henhold til lov om datasikkerhed.

28.03.1992 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle
14.04.2018 Tilføjelse til §3 & §9 vedtaget på ordinær generalforsamling
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Keld Yellow Hansen og Kurt Christensen er suppleanter.

”ACD BROCHUREN” er klubblad for Automobilia Club Denmark,
Bladet udkommer 2 gange årligt. Nummereres fortløbende

