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1.  Foreningens navn og formål  

 

1.1  Foreningens navn er Dansk Lastbil Nostalgi, (note 2). 

1.2  Foreningens binavn er Foreningen Nordjysk Lastbilnostalgi -af 2007, (note 3). 

1.3 Foreningen har hjemsted i Region Nordjylland, (note 4). 

1.4  Foreningens formål er at indsamle historisk materiale og udbrede kendskabet til lastbiler og 

transportbranchen samt dennes aktører. 

1.5   Foreningen kan erhverve og eje historisk materiel, der har relation til transportbranchen. (note 5) 

1.6   Foreningen kan til brug for foreningens aktiviteter leje og erhverve fast ejendom, (note 6). 

1.7  Foreningen er uafhængig af brancheorganisationer og politiske foreninger.  

 

2.  Medlemskab  

 

2.1  Som medlem kan optages enhver, som interesserer sig for Foreningens formål. Alle medlemmer skal 

godkendes af bestyrelsen.  

2.2  Hvert medlem har tavshedspligt vedrørende Foreningens møder, generalforsamlinger m.v., dog alene 

såfremt det gælder emner, der ved offentliggørelse kan skade Foreningen eller dens medlemmer.  

2.3  Hvert medlem skal ved indmeldelse i Foreningen oplyse sin bopælsadresse samt e-mailadresse og 

telefonnummer. Det er medlemmets forpligtelse at indberette eventuelle ændringer i sin adresse/e-

mailadresse til Foreningen, således at disse oplysninger stedse er ajourført.  

 

3.  Finansiering og kontingent m.v.  

Note 2: Ændret den 17.06.2017. 
Note 3: Ændret den 17.06.2017. 
Note 4: Ændret den 17.06.2017. 
Note 5: Ændret den 17.06.2017. 
Note 6: Ændret den 17.06.2017. 
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3.1 Foreningen finansieres gennem medlemskontingenterne og eventuelle bidrag fra tredjemand.  

3.2  Kontingenterne fastsættes hvert år på Foreningens ordinære generalforsamling for det kommende år.  

3.3  Kontingent opkræves en gang årligt.  

3.4  Kontingent betales senest d. 1 måned fra forfaldsdato, som er den 1. januar.   

 

4.  Udmeldelse og eksklusion  

 

4.1  Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udløbet af et 

regnskabsår.  

4.2  Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at 

ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for Foreningen, handler til 

skade for Foreningen og/eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.  

4.3  Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for 

Foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder forfaldent kontingent.  

4.4  Medlemskabet ophører automatisk, såfremt kontingent ikke er betalt senest 1 måned efter for-

faldsdato, jf. pkt. 3.4.  

4.5  Eventuelt overskydende kontingent tilbagebetales ikke.  

 

5.  Elektronisk kommunikation  

 

5.1  Foreningen benytter e-mails i sin kommunikation med medlemmer, herunder i relation til indkaldelser  

til Foreningens generalforsamlinger og andre meddelelser til medlemmerne. Der kan tillige frem-

sendes dokumenter til medlemmerne via e-mail.  

5.2  Foreningen skal meddele medlemmerne på hvilken e-mailadresse, Foreningen kan kontaktes.  
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6.  Generalforsamling  

 

6.1  Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.  

6.2  Generalforsamlingen, der afholdes i Nordjylland, (note 7), indvarsles med mindst 1 måneds varsel. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i juni eller juli måned. 

6.3  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af ved-

tægterne.  

6.4  Forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde 

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan fremsendes skriftligt pr. almindeligt 

brev eller pr. mail.  

6.5  Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt forfaldne kontingenter. Hvert 

medlem har én stemme. Et medlem kan derudover afgive stemme på baggrund af én meddelt skriftlig 

fuldmagt.  

6.6  Afstemning kan ske ved håndsoprækning i ja-eller-nej spørgsmål. Generalforsamlingen kan kræve 

skriftlig afstemning af ethvert spørgsmål, forhold mv., såfremt 2/3 af de stemmeberettigede med-

lemmer ønsker dette.  

6.7  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:  

1. Valg af dirigent.  

2. Fremlæggelse af Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af og gennemgang af Foreningens årsrapport samt godkendelse heraf. 

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for medlemmer. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

 

Note 7: Ændret den 17.06.2017. 
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7. Valg af revisor.  

8. Behandling af indkomne forslag.  

9. Eventuelt.  

6.8  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.  

6.9  Der udsendes via mail referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigent og bestyrelsens 

formand til alle medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 

 

7.  Ekstraordinær generalforsamling  

 

7.1  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen forlanger det, 

eller når det skriftligt forlanges af 1/3 af medlemmerne.  

 

8.  Bestyrelsen  

 

8.1  Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen  

8.2  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at i år med lige årstal vælges op til 3 

medlemmer, og således at i år med ulige årstal vælges op til 4 medlemmer.  

8.3  Generalforsamlingen vælger suppleanter for 2 år ad gangen.  

8.4  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.  

8.5  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.  

8.6  Bestyrelsen kan blandt Foreningens øvrige medlemmer vælge en sekretær, som fører en forhandlings- 

og beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne.  

8.7  Bestyrelsen påser, at Foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav og vedtægternes 

bestemmelser.  
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8.8  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger 

træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – 

næstformandens stemme afgørende.  

8.9  Formanden – eller i dennes fravær – næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, såfremt dette 

skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  

8.10 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af et givent spørgsmål, forhold mv., hvis den 

pågældende har en væsentlig interesse heri.  

8.11 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mv. mellem bestyrelsesmedlemmer og Foreningen samt 

aftaler mellem Foreningen og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer måtte have en væsentlig 

interesse.  

 

9.  Tegningsret og hæftelse  

 

9.1  Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand eller af den samlede bestyrelse i for-

ening.  

9.2  Bestyrelsen sørger for, at Foreningens fulde navn og CVR-nr. oplyses, når der indgås aftaler på for-

eningens vegne.  

9.3  For Foreningens forpligtigelser hæfter alene Foreningens formue.  

9.4  Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ingen andel i Foreningens formue og kan ikke rejse krav 

på udbetaling af nogen del af Foreningens formue eller midler.  

 

10.  Årsrapport og revision  

 

10.1 Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.  

10.2 Revision af Foreningens årsrapport foretages af en godkendt og generalforsamlingsvalgt revisor.  
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10.3 Årsrapporten udsendes til Foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordi-

nære generalforsamling.  

10.4 Foreningens revisor vælges af generalforsamlingen. Revisor kan genvælges.  

10.5 Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af eventuelle offentlige 

midler. 

 

11.  Ændring af vedtægter  

 

11.1 Forslag om vedtægtsændringer kan alene vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 

samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, (note 8). 

 

11.2 Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et 

flertal på mindst 2/3 stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær 

generalforsamling på hvilken forslaget da endeligt kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af 

stemmerne, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret, (note 9).  

 

12.  Opløsning  

 

12.1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af  

samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne. Er ikke 

mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 

mindst 2/3 stemmer for forslaget, kan der senest tre uger efter indkaldes til en ny generalforsamling  

 
 
 
Note 8: Ændret den 17.06.2017. 
Note 9: Ændret den 17.06.2017. 
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og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, uanset 

hvor mange stemmer der er repræsenteret, (note 10). 

12.2 Ved Foreningens opløsning skal Foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse 

af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i overensstemmelse med Foreningens formål.  

 

 

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 17. juni 2017.  

 

Som dirigent: 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 10: Ændret den 17.06.2017. 


