Vedtægter for Dieselgruppen
Kap. 1 ‐ Om klubben
Stk. 1
Klubbens navn er: Dieselgruppen
Klubben er hjemhørende i Odense kommune, og
stiftet i Odense d. 22. oktober 2008
Stk. 2
Klubbens formål er at bevare og vedligeholde die‐
selmotor og tilhørende elektrisk materiel, samt
informere og øge forståelsen for det tekniske mate‐
riel og den industrielle historie relateret til Thomas
B. Thriges kraftcentral.
Kap 2 – Medlemsbetingelser
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver person, som
opfylder klubbens betingelser. Klubbens har kun én
type medlemskab: Enkeltmedlem.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen efter følgen‐
de regler:
A. Ved lige år: vælges Formand samt yderlige‐
re et bestyrelsesmedlem og suppleant
B. Ved ulige år: vælges Næstformand, Kasse‐
rer samt et bestyrelsesmedlem.
Derudover skal der vælges en revisor, som skal re‐
videre regnskabet ved årets udgang. Ligeledes væl‐
ges en revisor suppleant. Revisoren og revisor sup‐
pleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller
bestyrelses suppleant.
Stk. 2
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og leder
forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst et
bestyrelsesmøde hvert kvartal, og der føres proto‐
kol over møderne.

Klubben har ikke æresmedlemmer.
Såfremt en person ikke er myndig ved indmeldel‐
sen, kræves underskrift fra forældre eller værge.
Stk. 2
Stemmeret: Alle medlemmer har stemmeret, så‐
fremt medlemskontingentet for indeværende år er
betalt. Et medlem har én stemme.
Valgbare: Alle medlemmer er valgbare til bestyrel‐
sen fra det fyldte 18 år.
Eksklusionsgrundlag/Karantæne: Den som skader
klubbens sikkerhed eller omdømme, kan eksklude‐
res eller idømmes karantæne. Såfremt et medlem
med forsæt overtræder klubbens sikkerhedsbe‐
stemmelser, kan vedkommen idømmes øjeblikke
karantæne.
Bestyrelsen kan med et enstemmigt flertal eksklu‐
dere eller idømme et medlem karantæne. Bestyrel‐
sens beslutning om eksklusion eller karantæne kan
indankes for generalforsamlingen.
Kap. 3 – Klubbens bestyrelse
stk. 1
Klubbens bestyrelse består af fem personer:
1. Formand
2. Næstfomand
3. Kasserer
Samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer.
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Stk. 3
Klubbens tegnes af formanden, dette gælder dog
ikke ved økonomiske dispositioner der binder klub‐
ben, jævnfør kap. 4, stk. 5.
Kap. 4 – Regnskab og budget
stk. 1
Regnskabet følger kalender året, og føres i danske
kroner.
Stk. 2
Regnskabet skal godkendes af kasserer og revisor.
Stk. 3
Det godkendte regnskab skal forelægges for klub‐
bens medlemmer på den ordinære generalforsam‐
ling.
Stk. 4
Samtidig med fremlæggelsen af regnskabet, skal
følgende års budget fremlægges på den ordinære
generalforsamling, og godkendes.
Stk. 5
Ingen andre end kassereren og klubbens formand,
har adgang til klubbens indestående på bankkonto.
Ved økonomiske dispositioner, der binder klubben,
kræves underskrift af såvel formanden som kassere‐
ren.
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Stk. 6
Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelsen kan
på klubbens vegne optage lån eller på anden måde
stifte gæld.
Kap. 5 ‐ Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndig‐
hed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om
året, i årets første kvartal. Indkaldelsen skal ske pr.
brev eller email med mindst 14 dages varsel. Gene‐
ralforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Vedtagelse af kontingent, fremlæggelse og
godkendelse af budget.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
Evt.

Klubbens regnskab skal være tilgængeligt for klub‐
bens medlemmer mindst 14 dage før generalfor‐
samlingen.
Indkomne budgetforslag samt forslag til dagsorde‐
nen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i ind‐
kaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde
senest 1. januar.
Afstemning om kandidater til bestyrelsen, skal være
hemmelig, når blot et medlem kræver det. Anden
afstemning foretages ved håndsoprækning.
Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved
almindeligt stemmeflertal.
Hvert medlem er stemmeberettiget jævnfør Kap 2,
Stk. 2. Ikke tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer kan afgive sin stemme ved skriftlig
fuldmagt. Stemmeseddel afleveres i lukket kuvert til
bestyrelsen inden påbegyndelsen af generalforsam‐
lingen.

Der skal føres protokol, som underskrives af dirigen‐
ten.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når
mindst tre bestyrelsesmedlemmer, eller mindst
halvdelen af klubbens stemmeberettigede med‐
lemmer fremsætter ønsker herom. Indkaldelsen
skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkal‐
delsen, og senest en måned efter at der er fremsat
ønske herom, og med 14 dages varsel.
Kap. 6 – Kontingent
Stk. 1
Kontingentet forfalder inden generalforsamlingen
og betales helårligt.
Restance medfører automatisk tab af medlemskab
og eventuel andel i klubbens formue.
Stk. 2
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til for‐
mand eller kassereren, og senest på årets sidste
dag.
Ved udmeldelse er man ikke berettiget til nogen
andel af klubbens indestående.
Kap. 7 – Tvivlsspørgsmål og opløsning
Stk. 1
Bestyrelsen afgør ethvert spørgsmål, der måtte
opstå om fortolkning af klubbens love og vedtæg‐
ter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der
ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til
genstand for afstemning på førstkommende gene‐
ralforsamling.
Stk. 2
Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at
klubben skal opløses, skal det prøves på en ekstra‐
ordinær generalforsamling senest en måned efter,
og bekræftes af mindst ⅔ af de fremmødte stem‐
meberettigede medlemmer. Hvis dette flertal op‐
nås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og
den indkomne sum skænkes til ”Odense Bys Muse‐
er”.

Rev. 01: Godkendt ved ekstraordinær generalforsamling d.22. oktober 2008.
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