Vedtægter vedtaget d. 3. september 2012
Bemærk: Vedtægterne træder i kraft, når
Citroënisternes optagelse som interessegruppe i
Dansk Citroënklub er godkendt af DCK’s
landsbestyrelse.

Paragraf l. Klubbens navn
1. Klubbens navn er "Citroënisterne". Dens hjemsted og værneting er Region Hovedstaden.
Paragraf 2. Klubbens formål og organisation
1. Klubben har til formål at bringe personer med interesse for Citroën biler sammen for derigennem at medvirke til
udveksling af viden, erfaringer og oplevelser med disse. Til opnåelse heraf skal klubben blandt andet arrangere
sammenkomster med foredrag og film samt udflugter og konkurrencer.
2. Klubben er tilknyttet Dansk Citroënklub (DCK) som en interessegruppe jf. DCK's vedtægter og regelsæt.
Paragraf 3. Medlemsblad og hjemmeside
1. Klubben udgiver i samarbejde med DCK og andre Citroën-klubber et medlemsblad med navnet "Attraction”.
Abonnement på bladet tegnes gennem DCK.
2. Klubben driver desuden en hjemmeside med domænenavnet www.citroenist.dk.
Paragraf 4. Klubbens medlemmer
1. Som medlem kan optages ethvert medlem af DCK. Medlemskabet gælder for hele husstanden, men berettiger
kun til én stemme. Deltagelse i afstemninger på generalforsamlinger kan kun ske ved personligt fremmøde.
Paragraf 5. Indmeldelse
1. Indmeldelse sker gennem DCK.
Paragraf 6. Udmeldelse
1. Udmeldelse sker gennem DCK.
Paragraf 7. Kontingent
1. Kontingentets størrelse udregnes af bestyrelsen og stadfæstes på årets generalforsamling.
2. Kontingentet opkræves gennem DCK.
Paragraf 8. Klubbens ledelse
1. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af en formand, som ligeledes er klubbens repræsentant i DCK's
landsbestyrelse, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem. Formand og sekretær
vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. Endvidere vælges hvert år et bestyrelsesmedlem
samt to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
2. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, og der føres referat over disse møder. Bestyrelsens møder er åbne
for medlemmerne.
3. Klubben tegnes overfor DCK, pengeinstitutter og lignende af kassereren og ved dennes forfald af formanden.
Klubbens formand og/eller revisor har på forlangende adgang til at kontrollere beholdning og bevægelser på
klubbens bankkonti.
Paragraf 9. Gæster
1. Medlemmer af andre Citroën-klubber har normalt adgang til at deltage i klubbens arrangementer. Medlemmerne
har normalt adgang til at medtage gæster. Afvigelser herfra skal meddeles i indbydelsen.
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Paragraf 10. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes primo september.
Indkaldelse hertil skal ske med mindst 2 ugers varsel, enten ved brev direkte til hvert medlem, eller i
medlemsbladet "Attraction" samt på klubbens hjemmeside.
Paragraf 11. Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne måtte ønske
det. Indvarslingen skal ske på samme måde, som til ordinær generalforsamling
Paragraf 12. Dirigent
1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal
Paragraf 13. Revision/godkendelse af regnskab
1. Revisor reviderer regnskabet hvert år før generalforsamlingen.
Paragraf 14. Dagsorden
1. På den ordinære generalforsamling foretages:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt stadfæstelse af næste års kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Paragraf 15. Forslag
1. Til behandling på den ordinære generalforsamling er bestyrelsen og ethvert medlem berettiget til at fremsende
forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.
Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 25% af medlemmerne i forening.
Vedtægtsændringer skal godkendes på 2 af hinanden uafhængige generalforsamlinger
Paragraf 16. Protokol
1. Over generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling føres protokol, som underskrives af dirigenten og
formanden og efterfølgende offentliggøres i ”Attraction” og/eller på klubbens hjemmeside. Protokollen opbevares af
klubbens sekretær.
Paragraf 17. Klubbens opløsning
1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede, og 3/4 af de afgivne stemmer skal være
for en opløsning. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt op, indkaldes til ny generalforsamling med 8
dages varsel, hvor 3/4 af de afgivne stemmer er afgørende.
2. Anvendelse/fordeling af klubbens evt. formue og løsøre besluttes på den opløsende generalforsamling.
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