
RØD - Ting som skal fjernes. 
BLÅ - Forslag til ændringer.  

 
Vedtægter 
 
 

§ 1. Foreningens navn  
Foreningens navn er ”RC-Truckteam”  
 
 

§ 2. Hjemsted  
Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.  
 
 

§ 3. Formål Foreningens formål er:   
● At være samlingsstedet for børn og voksne, der har interesse for radiostyrede 

modeller af lastbiler, entreprenørmaskiner, militære køretøjer og biler m.m. i skala 
1/14 – 1/16.  

● At hjælpe børn og unge mennesker med bygge deres egne modeller, for derigennem 
at udvikle deres færdigheder inden for bl.a. mekanik og elektronik.  

● At udbrede kendskabet til ovennævnte radiostyrede modeller ved deltagelse i 
relevante arrangementer rundt om i Danmark og nabolande.  

● At drive og udvikle foreningens modelbane og tilhørende faciliteter.  
 
 

§ 4. Medlemsforhold  

1. Optagelse  
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  
 
Ved indmeldelse i foreningen skal betales et indskud. Når indbetaling af indskuddet har 
fundet sted, udsteder bestyrelsen et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke sælges eller 
overdrages til tredjemand.  
 



Ved indmeldelse i foreningen skal betales kontingent. Når indbetaling af indskuddet har 
fundet sted, udsteder bestyrelsen et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke sælges eller 
overdrages til tredjemand.  
 
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og et simpelt flertal af bestyrelsens 
medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den 
optagelsessøgende forlanger det, efterprøves af den førstkommende ordinære 
generalforsamling. Et udtrådt eller udmeldt medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel 
ældre gæld til foreningen er berigtiget.  
 
Medlemmer, der er udmeldt af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de 
almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages som medlemmer med samtykke fra 
generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte på denne.  
 

2. Udmeldelse  
Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt.  
 
Bestyrelsen kan, hvis et simplet flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, beslutte 
at udmelde et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller 
som handler til skade for foreningen. Det udmeldte medlem kan forlange, at bestyrelsens 
beslutning om udmeldelse behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
Udmeldelsen står da ved magt, hvis den tiltrædes af 2/3 af de fremmødte på 
generalforsamlingen.  
 
Udmeldelse sker automatisk såfremt der ikke er betalt kontingent inden årets ordinære 
generalforsamling.  
 
Medlemmer, der trods skriftligt påkrav indeholdende mindst 10 dages betalingsfrist, ikke 
betaler forfaldent kontingent, overføres dog uden videre som B-medlemmer uden stemmeret 
fra det tidspunkt hvor betalingen skulle have fundet sted.  
 
Udmeldelse eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for 
kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.  
 
Tilbagebetalingen af indskud kan i intet tilfælde finde sted, ej heller ved udmeldelse eller 
sletning på grund af kontingentrestance.  
 
Tilbagebetalingen af kontingent kan i intet tilfælde finde sted, ej heller ved udmeldelse eller 
sletning på grund af kontingentrestance.  
 
 



3. Kontingent  
Generalforsamlingen fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling kontingentet for 
det følgende regnskabsår. Størrelsen af kontingentet fastsættes efter indstilling fra 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte betalingstid og betalingsmåde for det af 
generalforsamlingen fastsatte kontingent.  
 
Der skal betales medlemskab for at opnå stemmeret til ordinær generalforsamling inden d. 1 
feb.  
 
Ved indmeldelse efter 1. august vil medlemskabet være på nedsat pris. Denne pris 
fastsættes efter ordinær generalforsamling.  
 
Der er mulig for at indbetale kontingent i 2 rater.  

● Første rate 1. feb,  
● Anden rate 1 juli.  

 
Ved manglende betaling vil der ske udmeldelse.  
 
 

4. Medlemsrettigheder og pligter  
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og efterleve foreningens 
formålsbestemmelse og er berettigede til at deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med 
øvrige medlemmer.  
 

5. Medlemsregistrering  
Bestyrelsen er pligtig til at føre en til hver tid korrekt medlemsliste med tydelig angivelse om 
medlemmer er A-medlemmer med stemmeret eller B-medlemmer uden stemmeret.  
 
5. Medlemsregistrering  
Bestyrelsen er pligtig til at føre en til hver tid korrekt medlemsliste med tydelig angivelse om 
medlemmer er A-medlemmer med stemmeret(Fuldt betalende medlem) eller B-medlemmer 
uden stemmeret(Medlemmer som kun har betalt 1. rate)  
 
 
 
 
 



§ 5. Bestyrelsen  
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  
 

1. Genvalg  
Genvalg kan finde sted.  

2. Suppleanter  
På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen.  

3. Afgang fra bestyrelsen  
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, tiltræder en suppleant den ledige plads indtil den 
førstkommende ordinære generalforsamling.  

4. Opgaver  
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil jf. foreningens formål. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden og rammerne for sit virke. Bestyrelsen vælger selv sin 
næstformand blandt de 3 menige bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
 
Over bestyrelsesmøder skal føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 
mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt i 
bestyrelsen.  
 
 

§ 6. Generalforsamlingen  

1. Generalforsamlingens kompetence  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle henseender.  
 

2. Tidspunkt og indkaldelse  
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar 
måned.  
 



Indkaldelse sker ved annoncering i medlemsblad/på hjemmeside/i brev med angivelse af 
dagsordenen for generalforsamlingen. Annoncering skal ske senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 
Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens facebook grupper, hjemmeside og opslag i 
hallen. med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen. Annoncering skal ske senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
 

3. Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis to medlemmer af bestyrelsen ønsker 
det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, hvis 25 % af foreningens 
medlemmer skriftligt anmoder herom. Den, der anmoder om afholdelse af en ekstraordinær 
generalforsamling, skal skriftligt angive de punkter, der ønskes behandlet på den 
ekstraordinære generalforsamling.  
 
Indkaldelse sker ved annoncering i medlemsblad/på hjemmeside/i brev med angivelse af 
dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Annoncering skal ske senest 14 
dage før afholdelse.  
 
Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens facebook grupper, hjemmeside og opslag i 
hallen. med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen. Annoncering skal ske senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 

4. Forslag  
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.  
 

5. Dagsorden  
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.  
4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.  
5. Fastsættelse af medlemsindskud/Kontingent  og størrelse på årligt kontingent.  
6. Valg af bestyrelse: - Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem. - Ulige år: Kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af revisor.  
8. Valg af suppleanter.  
9. Indkomne forslag. 



10. Eventuelt.  
 
 

6. Møde og stemmeret  
Foreningens A-medlemmer er berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen. 
Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan ikke stemme ved fuldmagt.  
 

7. Generalforsamlingens beslutninger  
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de 
fremmødte medlemmer, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.  
 
 

§ 7. Regnskab og formue  
Foreningens regnskabs- og kontingent-år er fra 1. januar – 31. december.  
 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af revisor. 
Revisor kan være medlem af foreningen, men kan ikke være medlem af bestyrelsen.  
 
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens 
regnskabsbilag og øvrige økonomiske forhold og skal gøre bestyrelsen opmærksom på 
eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.  
 
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med 
foreningens formål.  
 
Foreningens formue eller indtægterne heraf kan ingen sinde udbetales til medlemmerne. Et 
medlems indskud/kontingent kan således aldrig tilbagebetales, og der udbetales ikke 
dividende eller andet overskud til medlemmerne.  
 
Foreningens midler skal opbevares i den af bestyrelsen valgte bank.  
 

§7b Ejendele, medlemmer eller andre udlåner/sponsorerer 
til klubben 
Disse skal tydelig være mærket, opgjort og angivet i regnskabet således at ejerforhold 
og/eller tilbagefald klausuler er tydeliggjort. 
 
Bygninger og andet til banen som kun er til låns skal mærkes tydeligt med ejerforhold.  
RC-Truckteam kan ikke stilles til ansvar for skader eller tyveri. 



§ 8. Tegning og hæftelse  
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere et medlem af 
bestyrelsen for beløb under 1.000,00 DKK.  
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen 
påhvilende forpligtelser. For sådanne forpligtelser hæfter således alene foreningens formue.  
 
For beløb over 1.000,00 DKK og ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.  
 
 

§ 9. Vedtægtsændringer  
Til ændring af disse vedtægter kræves tiltrædelse af et flertal på 2/3 af de fremmødte på to 
på hinanden følgende generalforsamlinger.  
 
Til ændring af disse vedtægter kræves tiltrædelse af et flertal på 2/3 af de fremmødte på en 
generalforsamling. 
 
Vedtægts ændringer noteres på sidste side af vedtægterne, med § og årstal. 
 

§ 10. Opløsning af foreningen  
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med et flertal, der 
udgør 2/3 af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, men er der dog 
et flertal, der udgør 2/3 blandt de fremmødte, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til 
at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal 
blandt det fremmødte medlemmer.  
 
Ved foreningens opløsning drager bestyrelsen omsorg for, at foreningens formue doneres til 
Børnecancerfonden, idet foreningens formue ej heller i en sådan situation, hverken helt eller 
delvist, kan udloddes til foreningens medlemmer.  
 
 
 
 
 
 



§ 11. Voldgift  
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt samt tvister mellem foreningen og dens 
medlemmer skal afgøres ved voldgift.  
 
Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en samt 
en opmand, der vælges af de to øvrige voldgiftsmænd i fællesskab. Kan disse ikke inden 2 
uger efter at være blevet udpeget opnå enighed om valg af opmand, udpeges denne af den 
administrerende dommer ved foreningens retskreds. I øvrigt foregår voldgiften efter de til 
enhver tid i Lov om voldgift gældende regler.  
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 2013.  
 
 
Bestyrelsen  


