
Vedtægter for Ford V8 Klub Danmark

§1

Klubben er stiftet den 5. oktober 2002 og navnet er: Ford V8 Klub Danmark, og klubbens adresse 
er den til enhver tid siddende formands adresse. Klubben er tilsluttet Early Ford V8 Club of 
America, Regional Group Charter 136. Desuden er klubben tilsluttet Dansk Veteranbil Klub.

§2

Det er klubbens formål at fremme interessen for og kendskabet til Ford V8, Mercury og Lincoln, 
primært af årgangene 1932 – 1953. Medlemmerne skal tilstræbe at holde deres køretøjer så 
originale som det teknisk er muligt.

Som medlem kan optages enhver med interesse for, eller ejer af et Ford V8 produkt uanset hvilken 
klub man i øvrigt er medlem af.

§3

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt 
medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

- en bestyrelse på 3 medlemmer - 1 suppleant for bestyrelsen

- 1 revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Dog er revisor og suppleanter på valg hvert år.

§4

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet for kommende 
regnskabsår.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 15. juni, og afholdes i forbindelse med 
en forårstur. Generalforsamlingen indkaldes gennem klubmedierne eller ved brev til medlemmerne 
med mindst 1 måneds varsel.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 
og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Regnskabsberetning samt kommende budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af bestyrelse (for de som er på valg) 7. Eventuelt

§6

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, og tegningsretten har formand og kasserer i 
fællesskab.

§7

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§8

Evt. vedtægtsændringer, eller opløsning af klubben, kræver 3/4 flertal på årets generalforsamling 
eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Ved evt. opløsning af klubben skal klubbens midler overdrages til et relevant foretagende, som vil 
og kan drage omsorg for midlerne.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2007


