Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling
30 oktober 1963, med senere ændringer vedtaget på.

Kalundborg og Omegns Motorklub

Generalforsamlingen d. 26. september 1986.
Generalforsamlingen d. 21. september 1992
Generalforsamlingen d. 27. Januar 1996
Generalforsamlingen d. 25. januar 2013
Generalforsamlingen d. 29. januar 2016
Ekstraordinær Generalforsamling d. 29. januar 2016

Klubbens Love

Kalundborg og Omegns Motorklub (KOMO)
Tilsluttet
(DASU) Dansk Automobil Sports Union — DIF—FIA

§ 1. NAVN
Klubbens navn er:
Kalundborg og Omegns Motorklub
(KOMO) Klubben er medlem af
Dansk Automobil Sports Union,
som medlem nr. 080 og er underkastet unionens love og bestemmelser. Klubbens stiftelsesdag er
den, 30. oktober 1963.
§ 2. FORMÅL
Klubbens formål er: At fremme og
kontrollere lokal automobilsport. At
pålægge sine medlemmer hensynsfuldhed og agtpågivenhed i
trafikken. At fremme kammeratskabet medlemmerne imellem.
§ 3. MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver
automobilsportsinteresseret. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem som modarbejder klubben, eller på anden måde skader klubbens arbejde. Vedkommende har
ret til af forelægge sagen til endelig
afgørelse på førstkommende generalforsamling.
§ 4 KONTINGENT

påmindelse, betalt det forfaldne
helårskontingent senest den 1. februar, anses vedkommende som
slettet af medlemslisten, og kan
kun genoptages ved betaling af det
skyldige beløb

Alle udvalg opløses ved ordinære
generalforsamling.
§ REGNSKAB

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31 december, på hvilken dato klubbens regnskab skal
Rettidig udmeldelse af klubben skal være afsluttet. Regnskabet skal
ske skriftligt til kassereren senest
være revideret inden generalfor31. december.
samlingen.
Uanset om et medlem er slettet på
§ 8 GENERALFORSAMLING
grund af restance, er den pågældende pligtig til at betale det skyldi- Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens ange beløb.
liggender, og er beslutningsdygtig
§ 5 BESTYRELSEN
uanset de fremmødtes antal, undKlubben ledes af en formand, der
tagen ved klubbens opløsning. Dirivælges hvert år direkte af general- genten vælges af generalforsamlinforsamlingen, samt yderligere 6 be- gen. Den årlige generalforsamling
styrelsesmedlemmer, hvoraf 3 væl- afholdes i januar måned og indkalges hvert andet år.
des med mindst 14 dages varsel
ved bekendtgørelse på KOMO`s
Bestyrelsen konstituere sig således, næstformand, kasserer sekre- hjemmeside www.komorally.dk eller ved direkte meddelelse til hvert
tær og udvalg.
medlem, hvis adresse på behørig
Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke måde er meddelt bestyrelsen.
på nogen måde kunne hæfte for
nogen gæld ell. anden byrde, som Forslag skal være fremsendt til forvil kunne fremkomme i forbindelse manden senest 8 dage inden genemed klubbens opløsning, konkurs, ralforsamlingen.
betalingsstandsning, ell, lignende
Dagsorden:
forhold.
1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen fastsætter
kontingentet, der opkræves helårlig
forud for hvert års 31. december.
Medlemmer der optages i klubben § 6 UDVALG
efter 1. oktober følger DASU’s regEventuelle udvalg nedsættes af beler.
styrelsen. Formanden for udvalget
Har et medlem ikke, efter skriftlig
skal være medlem af bestyrelsen.

2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
4. Indkomne forslag:

herunder fastsættelse af
kontingent for det kommende år
5. Valg hvert år af:
Formand
3 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
2 revisorer
6. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling
kan indvarsles af bestyrelsen, eller
skal afholdes efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af forhandlingsspørgsmål.
Ved afstemning, der ikke gælder
klubbens opløsning, gælder simpelt
flertal, uanset de fremmødtes antal.
Lovændringer kan dog kun finde
sted, såfremt de er vedtaget på 2
hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære.
§ 9. VED KLUBBENS OPHØR
Ved klubbens ophør, går evt. overskud til motorsportens fremme
igennem DASU, (penge og materiel.)
Se bagsiden.

