
 

 

Vedtægter 
for køreforeningen 

Rallycross Club Danmark 
Eksisterende tekst 
1. Foreningens navn er Rallycross Club 
Danmark (RCD) 

2. Foreningens formål er, at varetage 
medlemmernes motorsportslige interesse 
for rallycross.  

3. Som medlem kan optages enhver, der 
har interesse for rallycross sporten.  

Foreningen optager passive medlemmer, 
som modtager de samme nyhedsbreve,  
som aktive medlemmer. Passive 
medlemmer har ikke stemmeret på  
medlemsmøderne . En repræsentant for 
hver løbsarrangerende klub har ret t il at 
deltage i foreningens møder.  De har dog 
ikke stemmeret.  

4. Kontingent betales helårlig efter 
opkrævning. Kontingentet størrelse  
fastsættes på generalforsamlingen. 
Passive medlemmer betaler ½ 
kontingent. 

5. Foreningen ledes af en bestyrelse 
bestående af indtil 5 medlemmer. Der 
alle er valgt i forholdsvis lige og ulige år, 
og som vælges ved den årlige 
generalforsamling. 3 
bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige 
årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige 
årstal, der vælges 2 suppleanter hvert år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte  
udvalg, som skønnes nødvendig, for at 
udføre specifikke opgaver. Udvalgene har  

 

 

 

 

 
Forslag til ny tekst: 

 

 

 

 

 
tekst udgår:  
som modtager de samme nyhedsbreve,  
som aktive medlemmer  

 

 

 

4. Kontingent betales helårlig og 
opkræves af klasserepræsentanten . 
Kontingentet størrelse fastsættes på 
generalforsamlingen. Passive medlemmer 
betaler ½ kontingent.  

5. Foreningen ledes af en bestyrelse 
bestående af klasserepræsentanterne fra 
0-1600 Gr N, Super1600, Super2000 og 
Supernational, en repræsentant fra de 
løbsarrangerende klubber , samt evt. en 
repræsentant for DASU.  

 

 

 

 



 

 

 

ingen selvstændig kompetence.  
Klasserepræsentanterne vælges hvert år 
ved finaleløbet og refererer direkte til 
bestyrelsen. Hvervet som 
klasserepræsentant hindrer ikke valg t il 
bestyrelsen på generalforsamlingen.  

6. Foreningen hæfter med hele sin 
formue for opfyldelsen af sin forpligtelse.  
Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer noget personligt ansvar for  
opfyldelsen af foreningens 
forpligtigelser. Bestyrelsen er ansvarlig 
for foreningens ledelse, og har pligt til at 
handle ansvarligt i forbindelse med  
foreningens økonomi.  

7. Foreningens regnskab er kalenderåret. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år  
inden udgangen af marts måned. 
Indkaldelse til generalforsamlingen  
offentliggøres på foreningens 
hjemmeside, mindst 3 uger før mødets 
afholdelse. 
Forslag fra medlemmer til fremlæggelse 
på generalforsamlingens punkt 6 i 
dagsordenen, skal skriftligt være 
fremsendt til sekretæren senest 14 dage 
før generalforsamlingens afholdes, og 
være lagt på foreningens hjemmeside en 
uge før generalforsamlingen. 
Mødet afholdes efter følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Klasserepræsentanternes beretninger  

4. Kassereren fremlægger regnskabet.  

5. Forslag fra bestyrelsen.  

 

 

 

Tekst udgår  
 
 
Hvervet som klasserepræsentant hindrer 
ikke valg til bestyrelsen på 
generalforsamlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Forslag fra medlemmerne.  

7. Fastsættelse af kontingent.  

8. Valg af bestyrelse, revisor og 
suppleanter.  

9. Eventuelt.  

8. Alle valg og forslag afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. Stemmeafgivelse kan  
kun ske ved personlig fremmøde. Det 
samme gælder ved foreningens 
opløsning, der dog kun kan foregå på 
general- eller ekstraordinær 
generalforsamling og efter indstilling fra 
bestyrelsen, samt et fremmøde på 2/3 
del af foreningens aktive medlemmer.  
Ved opløsning skal et evt. økonomisk 
provenu, samt evt. aktiver i foreningen  
overføres t il anden/andre drift ig/e 
organisation/er som relaterer til bredden  
og udviklingen af dansk off -road sport.  

9. Bestyrelsen kan indstille et medlem, 
som efter bestyrelsens mening 
modarbejder eller på anden vis  skader 
foreningens formål, t il eksklusion.  
Eksklusion skal vedtages på årsmødet, 
eller på et ekstraordinært møde, hvor  
mindst 2/3 del af foreningens aktive 
medlemmer skal være tilstede. Hvis et  
medlem er i restance kan vedkommende 
uden yderligere varsel ekskluderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Valg af bestyrelse, revisor og 
suppleanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10. Årsmødet afholdes inden udgangen af 
september. Mødets formål er 
gennemgang af sæsonen og vedtagelse af 
ændringer, som man ønsker at  
klasserepræsentanterne forelægger DASU 
på infomøderne. Såfremt der skal 
stemmes om en reglementsændring i en 
klasse er det kun kørere i den berørte 
klasse der kan afgive deres stemme  

11. Beslutninger om tekniske regler skal 
være vedtaget senest den 1. oktober året  
før ændringerne træder i kraft, og er 
gældende mindst 1 år. Forslag til  
reglementsændringer skal fremsættes 
skrift lig og være klasserepræsentanten i 
hænde senest 14 dage før årsmødet.  
Dagsorden og forslag lægges på 
foreningens hjemmeside.  

12. Klasserepræsentanten tegner klassen 
og kun klasserepræsentanten kan  
forhandle på klassens vegne. 
Klasserepræsentanten forpligter sig t il at  
forhandle det bedste resultat for klassen, 
uanset klasserepræsentantens  personlige 
interesser.  

13. Den færdige løbskalender skal være 
alle aktive kørere i hænde senest 1. april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Årsmødet afholdes inden 
sæsonafslutningen og holdes klassevis. 
Hvis mødet holdes i forbindelse med et 
løb skal det afholdes før licenskontrollen 
eller efter sidste A-finale.  
Stemmeberettigede er de kørere som er  
medlem og som har deltaget i klassen 
eller som skal deltage i næste sæson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


