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Forholdet mellem Svinninge Modeljernbaneklub og Holbæk Kommune.

§ 1 Navn og hjemsted:
§ 1.1
§ 1.2
§ 1.3
§ 1.4

Klubbens navn er Svinninge Modeljernbaneklub (forkortet SvMJK).
Klubbens hjemsted er Svinninge i Holbæk Kommune.
Klubbens adresse er Svinninge Modeljernbaneklub, Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge.
Svinninge Modeljernbaneklub er medlem af Dansk Model Jernbane Union.

§ 2 Formål:
Svinninge Modeljernbaneklub har som formål:
§ 2.1
At udbrede og fremme kendskab til, interesse for og samarbejde mellem rigtige jernbaner, modelog veteranjernbaner.
§ 2.2
At dyrke fællesskab gennem bygge- og køredage samt hjælpe andre med deres byggeproblemer.
§ 2.3
At bygge videre på og udvide anlægget.
§ 2.4
At arrangere jernbaneudflugter, fremvise jernbanefilm samt afholde klubmøder.
§ 2.5
At forevise resultaterne af klubbens anstrengelser for turister og byens borgere.

§ 3 Medlemskab:
§ 3.1
§ 3.2
§ 3.2.1
§ 3.2.2
§ 3.2.3

Enhver kan ansøge om medlemskab af foreningen:
Personlige medlemmer har;
fri adgang til modeljernbanen, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance
at deltage i klubbens kurser og byggeprogrammer og til at modtage klubbladet
adgang til klubbens bibliotek. Bøger og blade kan almindeligvis lånes med hjem 1 måned ad
gangen.
§ 3.2.4 Såfremt et kursus eller et byggeprogram stiller krav om tilstedeværelsen af en bestemt bog, vil
denne blive hjemkaldt og skal omgående afleveres. Banens daglige leder varetager opgaven som
bibliotekar.
§ 3.3
Som medlemmer kan endvidere optages virksomheder, institutioner og organisationer. Dette
medlemskab giver fri adgang til modeljernbanen for op til 5 personer. Medlemskabet giver
endvidere mulighed for reklameplads på anlægget efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, så
længe medlemskabet varer.
§ 3.4
Som medlem forpligter man sig at overholde vedtægter, ligesom medlemskabet forudsætter, at man
kan indgå i klubben’s omgangsform, og ikke modarbejde klubben.

§ 4 Eksklusion:
§ 4.1
§4.2

Eksklusion af et medlem, der modarbejder klubben eller på anden måde bringer denne i miskredit,
kan foretages af bestyrelsen med skriftlig begrundelse til medlemmet.
Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet sin sag ved en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen:
§ 5.1

§ 5.1.1
§ 5.1.2
§ 5.1.3
§ 5.1.5.
§ 5.1.6
§ 5.1.7
§ 5.1.8
§ 5.1.9
§ 5.10
§ 5.2
§ 5.3
§ 5.3.1
§ 5.3.2
§ 5.3.3
§ 5.3.4
§ 5.4
§ 5.4.2
§ 5.5
§ 5.6
§ 5.7.1
§ 5.7.2
§ 5.7.3

Ordinær Generalforsamling afholdes i februar eller marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel
ved brev til medlemmer der ikke har opgivet en mail-adresse. Medlemmer med mail-adresse kan
indkaldes via mail. Indkaldelsen skal, foruden oplysning om tid og sted, indeholde en dagsorden
med mindst følgende punkter
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede klubregnskab til godkendelse samt efterfølgende godkendelse
i kommunen
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter (jvf. § 7).
Valg af billagskontrolanter og billagskontrolantsuppleanter (jvf. § 8).
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til klubben senest
14 dage før den varslede generalforsamling.
Beslutninger tages, hvor intet andet er anført, med almindelig stemmeflerhed.
Er der ved afstemning lige antal stemmer, bortfalder forslaget.
Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog ved person valg foretages der skriftligt afstemning,
såfremt et medlem kræver dette.
For at kunne stemme ved en generalforsamling skal man være gyldigt medlem.
Et familie medlemskab har1 stemme.
Et medlem som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere med
fuldmagt til et andet medlem.
Et medlem kan ikke møde med mere end en fuldmagt.
Generalforsamlingens dirigent kan vælges udenfor medlemskredsen.
Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingentet inden generalforsamlingen påbegyndes.
På generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten.
Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv.
Referatet sendes til Holbæk Kommune.
Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller afhente det i klubben.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:
§ 6.1

§ 6.2

§ 6.2.1
§ 6.2.2
§ 6.2.3
§ 6.3
§ 6.3.1
§ 6.3.2
§ 6.3.3
§ 6.3.4

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst
halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af det eller de emner, der
ønskes forhandlet.
Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes med mindst 14 og højest 30 dages varsel ved brev til
medlemmer der ikke har opgivet en mail-adresse. Medlemmer med mail-adresse kan indkaldes via
mail. Indkaldelsen skal, foruden oplysning om tid og sted, indeholde en dagsorden med mindst
følgende punkter
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Forelæggelse af de/det indkomne forslag
Beslutninger tages, hvor intet andet er anført, med almindelig stemmeflerhed.
Er der ved afstemning lige antal stemmer, bortfalder forslaget.
Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog ved person valg foretages der skriftlig afstemning,
såfremt et medlem kræver dette..
For at kunne stemme ved en ekstraordinær generalforsamling skal man være gyldigt medlem.
Et familie medlemskab har1 stemme.

§ 6.4
§ 6.4.2
§ 6.5
§ 6.6
§ 6.7.1
§ 6.7.2
§ 6.7.3

Et medlem som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere med
fuldmagt til et andet medlem.
Et medlem kan ikke møde med mere end en fuldmagt.
Generalforsamlingens dirigent kan vælges udenfor medlemskredsen.
Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingentet inden generalforsamlingen påbegyndes.
På generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten.
Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv.
Referatet sendes til Holbæk Kommune.
Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller afhente det i klubben.

§ 7 Bestyrelsen:
§ 7.1
§ 7.1.1
§ 7.1.2
§ 7.1.3
§ 7.2
§ 7.3
§ 7.3.1
§ 7.4
§ 7.5
§ 7.7
§ 7:8
§ 7.10

Generalforsamlingen vælger en formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde
sted.
Formanden vælges for en 2-årig periode i ulige år.
Kassereren for 2 år på lige år.
Ved valg i utide, kan formand og kasserer vælges for en 1-årig periode.
Forlader formanden bestyrelsen indenfor en valgperiode, skal bestyrelsen konstituere sig med ny
formand, som fungerer indtil næste generalforsamling.
På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, og sekretær.
Der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol/referat skal
godkendes på bestyrelsesmøde. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv
Alle bestyrelsesmøder er åbne, og kan overværes af alle de medlemmer der ønsker dette.
Afstemning afgøres med alm. flertal…Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Kontingent, regnskab, revision, tegninger
§ 8.1

§ 8.1.2
§ 8.2
§ 8.3
§ 8.5:1
§ 8.5:2
§ 8:5:3
§ 8:5:4
§ 8.6
§ 8.7

Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent forfalder til betaling den 1. februar. Kontingent
skal være betalt inden den ordinære generalforsamling. Kontingentforhøjelse vedtaget på
generalforsamlingen opkræves efterfølgende og forfalder til betaling den 31. marts.
Et nyt medlem, opkræves for det antal kvartaler der resterer indtil 31/12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Klubbens likvide midler skal indestå på konti i anerkendte pengeinstitutter efter bestyrelsens valg.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen og fremsendes efterfølgende til Holbæk Kommune.
Holbæk Kommune kan foranledige særskilt revision af tilskudsregnskabet.
Billetregnskaber forefindes på Modeljernbanens computer og er tilgængelig for Holbæk Kommune
samt for bestyrelsen
Regninger går til kasserer der betaler regninger og arkiverer dem i ringbind over bilag.
Klubben tegnes af klubbens formand i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning:
§ 9.1

§ 9.2

§ 9.3

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på
den generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne er blevet forelagt. Forslag til vedtægtsændringer
skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Såfremt ændringer af klubbens vedtægter får mindre end 2/3 af de fremmødtes stemmer, skal
bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring af klubbens vedtægter så
kan ske med almindelig stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Holbæk Kommune.

§ 9.4

§ 9.5
§ 9.6

En eventuel opløsning af klubben skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der
afholdes med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. Opløsning kan kun ske, såfremt mindst
2/3 af de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger stemmer herfor.
Såfremt klubben opløses, tilfalder klubbens aktiver Holbæk Kommune.
Vedtægtsændringer krævet af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg tilføjes i vedtægterne og
meddeles på næste ordinære generalforsamling.

§ 10 Forholdet mellem Svinninge Modeljernbaneklub og Holbæk Kommune
§ 10.1.1 Modeljernbanen ejes af Svinninge Modeljernbaneklub med adresse Lammefjordsvej 3, 4520
Svinninge.
§ 10.1.2 Modeljernbanen finansieres af Holbæk Kommune, gennem medlemskontingenter og gennem
billetsalg, samt salg af reklamer. Svinninge Modeljernbaneklub er ansvarlig for driften af Svinninge
Modeljernbane.
§ 10.4 Det i Holbæk Kommunes budget afsatte tilskud overføres, i henhold til kontrakten, til den konto,
klubben har oprettet til dette formål (jvf. § 6). Regnskab for anvendelsen af dette tilskud fremsendes
til kommunen senest 1. marts i det efterfølgende år.
§ 10.5 Svinninge Modeljernbaneklub er ansvarlig for anvendelsen af det kommunale tilskud.

Disse vedtægter er vedtaget på Svinninge Modeljernbaneklubs stiftende generalforsamling den 07 Juni.1999.
Ændret d. 28 Juni 1999.
Ændret d. 09 Januar 2002 + rettet d. 11 April 2002 + rettet d.11 Marts 2003
Ændret d. 01 September 2004
Ændret d. 19 april 2006 med efterfølgende godkendelse af Svinninge Kommune d. 01 September 2006
Ændret d. 21. Januar 2009 med efterfølgende godkendelse af Holbæk Kommune.
Ændret d. 08. Februar 2012 med efterfølgende godkendese af Holbæk Kommune.
Ændret d. 28. Februar 2014 med efterfølgende godkendese af Holbæk Kommune.

