
Klubbens love
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Danmark



§ 1.  Klubbens navn, bomærke og hjemsted
Klubbens navn er BMW MC KLUB DANMARK, stiftet den 27. august 1972. 
Klubbens bomærke godkendes af generalforsamlingen, dog så det opfylder eventuelle krav 
til designlinjer udstukket af BMW AG.  
Klubbens hjemsted er formandens adresse.

§ 2  Klubbens formål
Klubbens formål er, at bringe BMW MC ejere i kontakt med hinanden, samt optage kontakt 
med andre BMW MC klubber.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Som gruppe 1-medlem kan optages alle med interesse for BMW MC. Ægtefælle/samlever til 
gruppe 1-medlem kan optages som gruppe 2-medlem. 
Ansøgning om medlemskab stiles til klubbens formand eller kasserer.
Optagelse af medlemmer sker under iagttagelse af bestemmelserne om restance, jfr. § 5.
Ethvert medlem af klubben er sig sit ansvar overfor resten af medlemmerne bevidst.
Kommende medlemmer er velkomne til at deltage i klubbens arrangementer, inden de tager 
stilling til medlemskab.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, på den årlige generalforsamling.
Kontingentet som gruppe 2-medlem fastsættes til 60 % af kontingentet som gruppe 
1-medlem.
Kontingentet forfalder til betaling den 1. februar og gælder for det regnskabsår, hvori det 
forfalder.
Der betales et indmeldelsesgebyr, som ikke tilbagebetales ved udmeldelse.
Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent rettidigt, kan ekskluderes, jfr. § 5. 

§ 5. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel.
Hvis et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen annullere med-
lemskabet.
Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem, 
før restance og nyt indmeldelsesgebyr er betalt.
Bestyrelsen kan, hvis den finder anledning dertil, eller på skriftligt forslag fra mindst 2 % 
af medlemmerne, ekskludere et medlem af klubben. Dog skal det bestyrelsesmøde, hvorpå 
beslutningen træffes, være fuldtalligt, og bestyrelsen skal være enig. Det ekskluderede 
medlem har ret til at få spørgsmålet om eksklusion behandlet på førstkommende general-
forsamling. 
Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele heraf.

§ 6. Ordinær generalforsamling
Klubbens generalforsamling er, med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/
maj måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med 
mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal være anført i indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til for-
manden senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen. 



Stemmeret har alle medlemmer, der har været gruppe 1-medlem eller gruppe 2-medlem i 
de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentre-
stance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7.  Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4.  Indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Valg af formand/kasserer. (se § 10)
7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
8.  Valg af 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant 
9. Eventuelt.

§ 8. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at 
lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, med-
mindre andet er bestemt i disse love. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal 
der foretages skriftlig afstemning hvis blot ét af de stemmeberettigede medlemmer ønsker 
det, når det drejer sig om valg af bestyrelse, og vedtagelse af lovændringer. Alle afstemnin-
ger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte medlemmer.

§ 9.  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-
des, når mindst 1/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom 
til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen af holdes senest 1 måned 
efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes 
behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

§ 10. Bestyrelse - valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De ved-
tagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer, 
som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Valget skal ske således, at formanden 
vælges i lige årstal og kassereren vælges i ulige årstal.  Disse valg gælder for en 2-årig 
periode. De tre bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode. Derudover vælges en 
suppleant for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 11. Konstituering - tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formanden eller mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden 
eller kassereren er til stede, jfr. dog § 5.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over klubbens midler kræves 
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underskrift af formanden eller kassereren, der er personligt ansvarlige for, at indestående 
på bank- eller girokonti er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

§ 12. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal 
være forsynet med bilagskontrollantens påtegning.
Driftregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

§ 13. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 bilagskontrollant og 1 
bilagskontrollantsuppleant, jfr. § 7.

§ 14. Lovændringer
Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget, jfr. § 6.

§ 15. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning eller sammenslutning med andre klubber kan kun 
tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes 
beslutningsdygtighed kræves at mindst 1/2 delen af klubbens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en 
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Den ophævende generalforsamling bestemmer anvendelsen af klubbens midler. Dog må 
der ikke ske udbetaling til medlemmerne. Midlerne skal overgå til en alment anerkendt 
velgørende forening.

§ 16. Arrangementer
Klubben arrangerer, så vidt det kan lade sig gøre, en årlig sammenkomst, hvortil kun klub-
bens medlemmer, deres husstand, samt inviterede klubber og enkeltpersoner har adgang.

§ 17. Klubinformation
Klubben udsender, så vidt muligt, hvert kvartal et blad til medlemmerne, der kan indeholde 
interne klubmeddelelser, breve fra medlemmer, turbeskrivelser, medlemmernes erfaringer 
med deres BMW motorcykler og lignende oplysninger af fælles interesse. 
I klubbladet kan optages gratis annoncer fra medlemmerne om køb og salg af eget udstyr, 
samt betalte annoncer fra forhandlere af mc’er og udstyr.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise annoncer og indlæg, der ikke anses for at have 
almen interesse for BMW klubbens medlemmer

Disse love er besluttet på generalforsamlingen den 4. maj 2019

Lovene er tidligere ændret  på følgende generalforsamlinger:
4. oktober 1997, 2. maj 1998, 8. maj 1999, 8. maj 2004, 8. maj 2010, 30. maj 2015 
14. maj 2016


