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§ 1. 
Klubbens navn er Dansk Citroënklub Midtjylland. 

 
§ 2. 
Klubbens formål er at danne ramme om aktiviteter i relation til Citroën 
automobiler.

§ 3. 
Klubben er en interessegruppe under Dansk Citroënklub. Formanden 
er automatisk medlem af landsbestyrelse, dog kan denne suppleres af 
et andet bestyrelsesmedlem.

§ 4. 
Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i Citroën 
automobiler. Udmeldelse kan kun ske ved udgangen af en kontingent-
periode. Medlemmer af interessegruppen er samtidig medlem af 
landsklubben. Udmeldelse sker i henhold til Dansk Citroënklubs 
vedtægter §6.
Udmeldte medlemmer har ikke noget krav mod klubben.

§ 5. 
Klubben ledes af en bestyrelse, hvis størrelse bestemmes af den 
årlige generalforsamling, og som består af 3 eller 5 bestyrelses-
medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen.
Desuden vælges på den årlige generalforsamling:1 bestyrelses- 
suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

§ 6. 
Generalforsamling for klubbens medlemmer afholdes hvert år i 
november måned. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 4 ugers 
varsel enten ved direkte brev til alle medlemmer eller ved tydelig 
meddelelse i kluborganet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst
en fjerdedel af medlemmerne måtte ønske det. Indvarsling skal ske på
samme måde som den ordinære generalforsamling.
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Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved almindeligt 
stemmeflertal. Undtaget er dog beslutning om klubbens opløsning.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til §5
6. Fastlæggelse af næste års kontingent
7. Eventuelt

Til behandling på den ordinære generalforsamling kan ethvert medlem
fremsende forslag, disse skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeretten udøves ved personligt nærværelse, idet fraværende 
medlemmer dog kan stemme med fuldmagt. En fuldmagt skal være 
givet til et navngivet medlem, der højst kan stemme for et fraværende 
medlem.

§ 7. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en general-
forsamling indkaldt i dette øjemed. Mindst halvdelen af klubbens 
medlemmer skal være tilstede, og tre fjerdedele skal være for en 
opløsning. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt op, ind-
kaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, og på denne er
alene tre fjerdedele af de fremmødtes stemmer nok til en afgørelse 
uden hensyn til medlemstallet. På samme måde træffes beslutning om
realisering af klubbens ejendele og formue, når opløsningen er 
vedtaget. Denne paragraf kan kun ændres på samme måde som 
angivet ovenfor.

§ 8. 
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Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober. Kontingent betales 
helårligt og opkræves af landsklubben og følger landsklubbens 
vedtægter §5.

Vedtægterne sidst ændret og godkendt på generalforsamlingen 
17.november 2019.


