
 

 VEDTÆGTER  
FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT  
§ 1.  

Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ).  

§ 2.  

Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til 

stadighed virke herfor.  

§ 3.  

Frederikshavn-Sæby Auto Sport er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. 

Klubben skal være tilsluttet Dansk Automobil Sports Union ( DASU ) og 

Frederikshavn Motor Sport ( FMS ).  

§ 4.  

Enhver interesseret kan efter anmodning optages som medlem i klubben, 

medmindre optagelsen antages at være til skade for klubben og dens omdømme. 

Klubben er ikke forpligtet til at begrunde et afslag på en optagelsesanmodning.  

§5.  

Klubkontingent, der indbefatter kontingent til DASU, foreslås af bestyrelsen til 

godkendelse på den ordinære generalforsamling.  

Kontingentet betales forud pr. 1. januar, og skal være betalt senest denne dato. 

Betales kontingentet ikke rettidigt kan medlemmet få en skriftlig påmindelse 

herom, med krav om at kontingentet indbetales inden 8 dage. Sker indbetaling 

ikke, kan medlemmet af bestyrelsen ekskluderes af klubben.  

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgang af et kalenderår.  

§6. 

Hvis Dasu hæver kontingentet over for FSAS (pr. medlemmer), kan FSAS hæve 

Kontingentet tilsvarende for deres medlemmer, uden det skal til afstemning på 

en generalforsamling 

§ 7.  

Æresmedlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen optages ved 

generalforsamlingsbeslutning, hvortil kræves to tredjedele af de fremmødtes 

stemmer.  

§ 8.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg som skønnes nødvendige for klubbens drift og 

arrangementers afvikling. Udvalgene har ingen selvstændig økonomisk 

kompetence.  



§ 9.  

Klubben ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, bestående af formand, 

næstformand, kasserer, sekretær, banechef, en kørerrepræsentant for Folkerace  

og en kørerrepræsentant for Rallycross, en kørerrepræsentant for crosskart og 

en fra ungdomsafdelingen. Desuden vælges tre suppleanter, en til folkerace, en 

til rallycross og en til bestyrelsen.  

Formand, sekretær og banechef vælges i ulige år, for to år ad gangen.  

Næstformand og kasserer vælges i lige år, for to år ad gangen.  

Kørerrepræsentanter og suppleanterne vælges hvert år.  

Til valg af kørerrepræsentant er kun medlemmer, der i kalenderåret før 

generalforsamlingen havde indløst kørerlicens, og er stemmeberettigede.  

Revisorerne vælges for to år ad gangen, revisorsuppleant for eet år.  

§ 10.  

Klubben tegnes i forening af formand – i hans fravær af næstformand – og 

kasserer.  

§ 11.  

Kassereren fører klubbens bogholderi og er ansvarlig for dens midler. 

Kassereren forelægger på den ordinære generalforsamling det reviderede 

regnskab for det forløbne kalenderår.  

Kassereren har ansvaret for at klubbens midler anbringes betryggende og 

økonomisk forsvarligt, og skal på forlangende af revisor eller bestyrelse, til 

enhver tid fremlægge beholdninger og bogholderi.  

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.  

§ 12.  

Revisorerne skal revidere årets regnskab i overensstemmelse med god 

revisionsskik, og om nødvendigt indstille til generalforsamlingen, om 

godkendelse bør nægtes.  

§ 13.  

Bestyrelsen er pligtig at handle forretningsmæssigt forsvarligt med klubbens 

midler.  

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.  

§ 14.  

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, overfor hvilken 

bestyrelsen er ansvarlig.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned, 

og skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.  



Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden 

skriftligt i hænde senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent.  

b. Formandens beretning.  

c. Godkendelse af regnskab.  

d. Godkendelse af aktivitetsforslag og budget.  

e. Indkomne forslag  

f. Valg af  

a. formand  

b. næstformand  

c. kasserer  

d. sekretær  

e. banechef  

f. repræsentant, Ungdomsafdeling  
 

g. kørerrepræsentant, Folkerace  

h. kørerrepræsentant, Rallycross  

i. kørerrepræsentant, Crosskart  

j. suppleant  

k. 1 revisorer  

l. 1 revisorsuppleant.  

m. 1 suppleant til kørerrep. Folkerace.  

n. 1 suppleant til kørerrep. Rallycross.  

g. Eventuelt.  
 

§ 15.  

For at opnå stemmeret og være valgbar, skal man have været medlem af 

klubben i mindst tre måneder, og ikke være i kontingentrestance.  

§ 16.  

Ekstraordinær generalforsamling kan efter bestyrelsens skøn indkaldes med 

otte dages varsel, og skal afholdes senest 14 dage efter at mindst en femtedel af 

medlemmerne skriftligt har begæret dette, og i begæringen meddelt ordlyden af 

det eller de forslag, der ønskes behandlet.  

§ 17.  

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til 

de punkter, der afgøres ved simpelt stemmeflertal. Valg til bestyrelsen skal ske 

skriftligt, såfremt flere kandidater er foreslået til samme post, og én af de 

tilstedeværende kræver dette.  



§ 18.  

Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt det i indkaldelsen er oplyst, at 

dette punkt er på dagsordenen.  

Vedtægtsændringer kan vedtages såfremt en tredjedel af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og to tredjedele af de 

fremmødte stemmer herfor.  

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden én 

måned til ekstraordinær generalforsamling med det dermed fastsatte varsel.  

Det på den ekstraordinære generalforsamling fremsatte forslag kan, på den 

således indkaldte ekstraordinære generalforsamling, vedtages med to tredjedele 

af de fremmødtes stemmer, uanset antallet af de fremmødte.  

§ 19.  

Bestyrelsen kan foreløbig ekskludere et medlem af klubben for en bestemt tid 

eller for bestandig, når vedkommende:  

1. Har udvist usportslig optræden  

2. Har overtrådt klubbens vedtægter  

3. Har modarbejdet klubben og dens interesser  

4. Ved deltagelse i klubbens arrangement har indtaget, forhandlet eller været i 

besiddelse af narkotika/euforiserende stoffer af enhver art.  

Den foreløbige eksklusion er gældende fra det tidspunkt beslutningen er 

meddelt det pågældende medlem.  

Endelig beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen på bestyrelsens 

forslag.  

§ 20.  

Bestyrelsen kan tillade medlemmer at tage gæster med til klubbens 

arrangementer, ligesom den kan indbyde andre klubber til at deltage.  

§ 21.  

Klubben kan opløses ved generalforsamling efter samme regler som gælder for 

vedtægtsændringer.  

Hvis klubben opløses skal et evt. likviditetsprovenu overgå til andet børne- og 

ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune.  

§ 22.  

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, afholdt i 

Frederikshavn den 28. november 1989.  

Som overgangsregel fastsættes at første ordinære generalforsamling afholdes i 

sidste halvdel af februar 1991, ligesom der ikke stilles krav om vedtagelse af 

aktivitetsforslag og budget på den stiftende generalforsamling.  

____________________________________________________________  



Ovenstående vedtægter med ændringer er vedtaget på ordinære 

generalforsamlinger i 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2009 og på ekstraordinær 

generalforsamling den 23. april 2001, og ordinær generalforsamling den 22. 

februar 2003, 25. februar 2006 og den 10. februar 2007, 8. febuar 2014, 14 

febuar 2015. Vedtægterne er senest udskrevet til generalforsmling d. 14. febuar 

2015 



 


