
 

 

 
Klubadresse: 

 
Bakkegårdsvej 4 

Vejgaard 
9000 Aalborg 

telefon 98 12 93 92 

 

Vedtægter for Aalborg Nimbus klub 
 
 
§ 1 Klubbens navn 
Klubbens navn er ”Aalborg Nimbus Klub”  
Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. 
 
§ 2 Klubbens formål 
Klubbens formål er, gennem veteranarrangementer, at 
fremme og styrke interessen for den Danske Motorcykel 
"NIMBUS" samt at sikre, at den danske motorcykel nu og i 
fremtiden er en synlig del af gadebilledet. 
 
§ 3 Medlemskab 
Medlemskab er for alle, der vil efterleve formålsparagraffen. 
Ethvert medlem, der ved undergravende virksomhed, 
modarbejder formålsparagraffen, vil kunne ekskluderes af den 
siddende bestyrelse. 
 
§ 4 Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar 
måned. 
Enhver generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel. 
Indkaldelsen sker skriftligt til de adresser, klubbens medlem-
mer har anmeldt til bestyrelsen. 
 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 
 
På klubbens ordinære generalforsamling er dagsordenen 
følgende: 
Valg af dirigent. 
Valg af referent. 
Valg af stemmetællere. 
Bestyrelsens beretning. 
Regnskabsaflæggelse og budget. 
Fastsættelse af kontingent. 
Indkomne forslag. 



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bilagskontrol-
lant og bilagskontrollantsuppleant 
Eventuelt. 
 
På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, 
træffes afgørelser ved stemmeflerhed. 
Afstemning sker skriftligt, såfremt blot én af de fremmødte 
fordrer dette. 
Ethvert medlem har adgang til generalforsamling og har ret til 
at få ordet. 
Der kan kun afgives 1 stemme per fremmødte medlem. 
Sager og forslag, der ønskes behandlet, på enten den 
ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling, skal 
senest 14 dage forinden være tilstillet bestyrelsen skriftligt. 
 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 
eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer den, 
med angivelse af forslag, der er behandlet på generalforsam-
lingen. 
Ekstraordinær generalforsamling, der behørigt er begæret af 
klubbens medlemmer skal med lovligt varsel, indkaldes senest 
1 måned efter begæringens modtagelse. 
 
§ 6 Bestyrelsen 
Klubben ledes af en bestyrelse på fem, valgt blandt klubbens 
medlemmer. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, og 
kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år. 
Der vælges 1 bestyrelsessuppleant og 1 bilagskontrollant, 
samt 1 bilagskontrollant suppleant uden for bestyrelsen blandt 
medlemmerne. 
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke 
kan forpligte medlemmerne økonomisk ud over det fastsatte 
årlige kontingent. 
Videregående dispositioner er kun bindende for klubben, med 
generalforsamlingens forudgående samtykke. 
Bestyrelsen står kun inde for den formue, der er i foreningen. 

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden, eller mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt. 
Over bestyrelsens møder, føres en protokol, som underskrives 
af samtlige de tilstedeværende. 
Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal, af 
det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 7 Regnskab 
Klubbens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører 
kassebog over klubbens indtægter og udgifter. Klubbens mid-
ler lægges i pengekassen eller på bankbogen. Bestyrelsen kan 
til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret. Alle bilag 
underskrives af kassereren og formanden.  
 
§ 8 Kontingent. 
Hvert medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse og 
betalingstidspunkt fastsættes på den ordinære generalfor-
samling. Ved Kontingentrestance på over 2 måneder, bort-
falder medlemskabet. Ved udmeldelse eller eksklusion af 
klubben, skal der ikke ske tilbagebetaling af kontingenter. Hvis 
man som tidligere medlem ønsker medlemskab, eller hvis 
medlemskabet er bortfaldet ved kontingentrestance, og man 
stadig ønsker at være medlem, skal der igen betales ind-
meldelsesgebyr. Der tilkommer ikke tidligere medlemmer no-
gen andel i klubbens midler. 
 
§ 9 Klubbens opløsning 
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen 
skal træffes som ved en vedtægtsændring. Såfremt klubben 
opløses bestemmer bestyrelsen til hvilken forening, klubbens 
midler skal tildeles. 
 
 


