
Vedtægter for HDC-Frederikssund. Revideret 01/11 2016 

§ 1: Identitet. 

Stk. 1: 

Klubben blev stiftet den 20. August 2003. 

Klubbens navn er ”Harley-Davidson Club Frederikssund” i det efterfølgende kaldet HDC-
Frederikssund. HDC-Frederikssund er hjemmehørende i Frederikssund kommune. 

Stk. 2: 

HDC-Frederikssund er en upartisk motorcykelklub uden tilknytning eller bindinger til andre 
motorcykelklubber. Klubbens medlemmer må bære klubbens tøj logo og navn på bryst og 
ærmer. Alle former for rygmærke, hvori HDC-Frederikssunds logo eller navn indgår, er 
ikke tilladt.  

 
§ 2: Formål. 

Stk. 1: 

Klubbens formål er at give medlemmer, der interesserer sig for Harley-Davidson 
motorcykler, mulighed for at mødes og udveksle erfaringer samt arrangere fælles køreture 
og kammeratligt samvær.  

§ 3: Medlemskab. 

Stk. 1: 

Som medlem af HDC-Frederikssund kan optages personer der er fyldt 25 år, og som ejer 
en indregistreret Harley-Davidson motorcykel. 

 
Stk. 2: 

Medlemskab kan kun opnås efter minimum tre måneders prøvemedlemskab. 

Stk. 3: 

For at opnå prøvemedlemskab, skal et medlem indstille til bestyrelsen at personen 
optages som prøvemedlem. Bestyrelsen skal godkende eller afslå anmodningen. 

Stk. 4: 



Endelig beslutning om medlemskab træffes på førstkommende kvartalsmøde efter 
prøvemedlemskabets afslutning. Beslutning om medlemskab kræver at 2/3 af de 
fremmødte medlemmer stemmer for. Prøvemedlemmet har ikke adgang til det besluttende 
kvartalsmøde. Formanden meddeler prøvemedlemmet afgørelsen. 

Stk. 5: 

Der kan aldrig tegnes flere medlemmer end det af generalforsamlingen fastsatte antal, pt. 
35 medlemmer. 

Stk. 6: 

Et medlem kan ekskluderes, hvis et flertal på 2/3 af medlemmerne mener at den 
pågældende person modarbejder klubbens interesser.  

Beslutningen om eksklusion kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling med 
dette ene punkt på dagsordenen. Et medlem indstillet til eksklusion har ret til at blive hørt, 
og har derfor adgang til den ekstraordinære generalforsamling. Afstemningen er skriftlig, 
og stemmesedlerne optælles af bestyrelsen. 

Et medlem der er ekskluderet på en sådan måde, kan ikke optages i HDC-Frederikssund 
igen.  

Stk. 7: 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til Bestyrelsen (brev, SMS eller e-mail). 
Formanden underretter samtlige klubmedlemmer via brev, SMS eller e-mail om 
udmeldelser af klubben. Det er Sekretærens og web-masterens opgave at fjerne den 
udmeldtes data fra alle relevante steder. Klubnøgler og tøj med klubbens loge afleveres til 
Formanden 

Stk. 8: 

Ved udmeldelse bortfalder retten til forud indbetalt kontingent og indmeldelsesgebyr. Der 
tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler. 

Stk. 9: 

Passivt medlemskab er tiltænkt aktive medlemmer der har solgt sin HD, men ønsker at 
bevare kontakten til klubben. 

Man får løbende information om klubbens aktiviteter som aktive medlemmer og bevarer 
sin nøgle til klubben.  

Som passivt medlem af HDCF har man taleret, men ingen stemmeret på 
generalforsamlingen. 



Passive medlemmer kan ikke indgå i bestyrelsen, og betaler kr. 200,- i kontingent pr. md. 
som aktive medlemmer. 

 

§ 4: Prøvemedlemmer. 

Stk. 1: 

Prøvemedlemmer gennemgår en prøveperiode på 3 måneder. Efter endt prøveperiode 
tager klubbens medlemmer beslutning om optagelse af prøvemedlemmet iht. § 3 Stk.: 4 

Tidligere medlemmer af HDCF kan optages uden prøvetid og indmeldelsesgebyr. 

Klubbens medlemmer har den endelige beslutning om optagelse på førstkomne kvt. 
Møde. 

Stk. 2: 

Alle prøvemedlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens 
gældende vedtægter. Der betales fuldt indmeldelsesgebyr (Pt. kr. 500,-) samt klub 
kontingent fra indmeldelses datoen iht. det på generalforsamlingen fastsatte beløb.  

Stk. 3: 

Et prøvemedlem kan ikke anbefale et nyt prøvemedlem. 

 
Stk. 4: 

Et prøvemedlem har taleret, men ingen stemmeret. 

Stk. 5: 

Prøvemedlemmer kan ikke få udleveret en klubhusnøgle før beslutning om optagelse. 
Udgiften til nøglen afholdes af medlemmet, og beløbet fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 6: 

Når et prøvemedlem er optaget som medlem i HDC-Frederikssund gives der uhindret 
adgang til at købe og bære HDC-Frederikssund’s tøj og mærker og vedkommende får et 
medlemsnummer. 

Stk.7: 

Bestyrelsen i HDC-Frederikssund har ret til at terminer et prøvemedlemskab på et hvilket 
som helst tidspunkt. Beslutningen skal begrundes overfor medlemmerne ved først 
kommende klubaften. 



 

 

§ 5: Kontingent. 

 
Stk. 1: 

Indmeldelsesgebyret for prøvemedlemmer er kr. 500,- og betales ved prøveperiodens 
start. 

Stk. 2: 

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet er pr. 1/1 2009 
kr. 200,- pr. måned, og betales forud den første bankdag i hver måned via Bankoverførsel 
eller PBS. Medlemmer skal være velkomne til at forudbetale op til et helt års kontingent. 
Anfør venligst medlemsnummer og kontingentperiode ved overførslen til klubbens konto 
eller indbetaling i bank. Kontonummeret oplyses hos kassereren.  

 
Stk. 3: 

Medlemmer med kontingentrestance udover 2½ måned bliver automatisk indstillet til 
eksklusion. Bestyrelsen træffer beslutningen og formanden meddeler medlemmet 
beslutningen, samt inddrager en eventuel klubnøgle og tøj med klubbens logo. 

Stk. 4: 

Genindmeldelse af medlemmer der er ekskluderet grundet kontingentrestance tages op på 
et bestyrelsesmøde. Ved en fornyet genindmeldelse, betales den udestående restance. 
Hvis beslutningen om genindmeldelse træffes mindst 3 måneder efter at eksklusionen blev 
effektueret, skal reglerne om prøvemedlemskab følges. Der skal ikke betales kr. 500 i 
indmeldelsesgebyr. 

 
Stk.5: 

Såfremt et medlem i en bestemt periode, af personlige årsager ikke kan betale kontingent, 
kan medlemmet henvende sig skriftligt til bestyrelsen, som vil tage situationen op til 
drøftelse. Bestyrelsen kan helt ekstraordinært indrømme et medlem i kontingentrestance 
henstand. Der kan dog aldrig eftergives skyldigt kontingent, og en aftale om henstand skal 
altid være tidsbegrænset og indeholde en betalingsplan for at indfri det skyldige 
kontingent. Overholdes denne aftale ikke, ekskluderes medlemmet øjeblikkeligt.  

Stk. 6: 



Udmeldelse kan ske til hver den første, men fratager dog ikke forpligtigelsen til at betale 
skyldigt kontingent. 

 
 

§ 6: Generalforsamling. 

Stk. 1: 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i HDC-Frederikssund anliggender. 

 
Stk. 2: 

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året. Generalforsamlingen skal 
afholdes senest 1. Marts.  

 
Stk. 3: 

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 4 ugers varsel og bekendtgøres skriftligt på 
hjemmesiden, e-mail, sms eller telefonisk til samtlige medlemmer. 

 
Stk. 4: 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være udfærdiget skriftligt og 
være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændringer i 
vedtægterne skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og 
bekendtgøres på den udsendte dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Forinden åbningen af generalforsamlingen skal klubmedlemmerne have adgang til 
indkomne forslag samt det reviderede regnskab. 

 
Stk. 5: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

 
1: Valg af Dirigent og referent  
2: Formandens beretning 
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
4: Fastsættelse af kontingent 
5: Valg til bestyrelse 

6: Valg af revisor 
7: Indkomne forslag 



8: Evt. øvrige valg 
9: Eventuelt  

 
Stk. 6: 

På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer hver en stemme. Kun 
klubmedlemmer, der ved generalforsamlingens start har betalt skyldigt kontingent har 
stemmeret og er valgbar. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Stk. 7: 

På generalforsamlingen afgøres de indkomne og forelagte sager og forslag ved simpelt 
flertal. Ved stemmelighed gælder Formandens stemme som to stemmer. Dog gælder 
særlige forhold vedrørende vedtægtsændringer. Se Stk. 9. 

 
Stk. 8: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 

Stk. 9: 

Vedtægtsændringer kan vedtages hvis de er lovligt varslet og hvis mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer for. 

Stk. 10: 

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af Bestyrelsen ønsker 
dette, eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af klubmedlemmerne. Denne skal afholdes 
senest 6 uger efter begæringen er fremsat. Indkaldelsen sker med samme varsel som til 
ordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer varsles med mindst 4 uger.  

 
 

§ 7: Bestyrelsen. 

 
Stk. 1: 

Bestyrelsen består af:  

Formand 

Næstformand  



Kasserer  
Sekretær 
Bestyrelsesmedlem  
Suppleant  
 
 

Stk. 2: 

På generalforsamlingen vælges Formand hvert år. 

Alle øvrige bestyrelsesposter vælges for en toårig periode, således at Næstformand og 
Sekretær er på valg i lige år, og Kasserer og Bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 
Suppleanten vælges ligeledes for en toårig periode i ulige år. Endvidere vælges 1 revisor 
til revision af regnskabet i ulige år. 

 
Stk. 3: 

Suppleanten har stemmeret til de møder han indkaldes til.  

Stk. 4: 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed gælder 
Formandens stemme som to stemmer. 

Stk. 5: 

Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben gælds- eller kreditforbindelser, ligesom HDC-
Frederikssund’s midler ikke kan udlånes. Udgiftsbilag påtegnes af Formand og Kasserer. 

Stk. 6: 

Det påhviler Sekretæren at udarbejde et mødereferat fra alle bestyrelsesmøder. Alle 
beslutninger skal fremgå af referatet. Referatet skal godkendes af bestyrelsen på 
førstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmer skal ved henvendelse til sekretæren kunne 
få adgang til alle godkendte bestyrelsesmøde referater. 

Stk. 7: 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen mellem to ordinære 
generalforsamlinger, indtræder den valgte suppleant. Udtræder Formand eller Kasserer 
vælges en ny på en ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 8: 

Der afholdes Bestyrelsesmøde efter behov; dog minimum hver 3. måned. 



Stk. 9: 

Det er bestyrelsens ansvar at der indkaldes til og afholdes et kvartalsmøde den første 
klubaften i et nyt kvartal. Dagsorden til mødet skal minimum indeholde følgende punkter: 

• Orientering om bestyrelsens arbejde i det forgangne kvartal 

• Nye tiltag og forslag fra bestyrelsen 

• Godkendelse af prøvemedlemmer 

• Orientering om klubbens økonomiske status 

• Orientering om kommende arrangementer 

• Eventuelt 

§ 8: Regnskab 

 
Stk. 1: 

Kassereren fører klubbens regnskab, modtager indbetalinger og afholder udgifter, som er 
godkendt og påtegnet af bestyrelsen jf. § 7 stk. 5.  

Stk. 2: 

Klubkasse beholdning indsættes på kontoen der er oprettet i klubbens navn og bilag på 
indtægter/udgifter skal forefindes. 

Stk. 3: 

Kassereren fører en af klubben godkendt kassebog. 

Det er formandens ansvar at føre en medlemsliste over medlemmer i HDC-Federikssund. 

Stk. 4: 

Klubbens regnskab følger kalenderåret, og revideres af 1 på generalforsamlingen valgt 
revisor.  

 
 
 

§ 9: Opløsning af HDC-Frederikssund.  
 
 



Stk. 1: 

Beslutning om en evt. opløsning kan kun sker på en generalforsamling. Forslag om 
opløsning af HDC-Frederikssund skal være anført på indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Stk. 2: 

For at opløsningen er vedtaget, skal mindst 2/3 af de fremmødte klubmedlemmer stemme 
for opløsningen. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved vedtægtsændringer. 

 
Stk. 3: 

Såfremt HDC-Frederikssund opløses skal evt. alle overskydende midler tilfalde en 
velgørende fond. Valget af velgørende fond bestemmes på en generalforsamling. 

Stk. 4: 

Sponsergaver leveres tilbage til dem som har købt dem, såfremt de stadig er medlemmer. 
Øvrigt inventar og løsøre har medlemmerne forkøbsret til, og vil blive værdisat af den 
siddende bestyrelse. Det som bliver tilovers forsøges solgt gennem Den Blå Avis og 
lignede salgskanaler, og indtægten tilfalder medlemmerne jr. §9 stk. 3.  
 

 


