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Vedtægter for Vestjydsk Nimbusklub 

 
§ 1. Klubbens navn 
 
Klubbens navn er Vestjydsk Nimbus Klub.  

 

 
§. 2. Klubbens formål 
 
Klubbens formål er at fremme interessen for Nimbus motorcykler gennem 

afholdelse af træf. løb. undervisning i teknik og historie omkring Nimbussen. 
foredrag, filmforevisninger. ture af selskabelig eller kulturel betydning, 

bladvirksomhed, selskabelige sammenkomster, teknisk samarbejde og andet. 
Klubben kan kun opfordre ethvert medlem til at holde sin Nimbus så original som 

muligt, men ikke gøre sager af denne art til genstand for eksklusion.  

 
Samværet skal være præget af hensyntagen, gensidig respekt og høflig 

omgangstone medlemmerne imellem, idet alle forventes at stræbe efter et 
fællesskab gennem aktiviteter, hvis form er samtale, demokrati, fred og 

fordragelighed indadtil såvel som udadtil.  
 

 
§ 3. Betingelser for medlemskab 
 
Som medlemmer kan optages personer. der er ejere eller medejere af en Nimbus 
motorcykel. Medlemmer. der ikke er fyldt 18 år ved kalenderårets begyndelse 

betragtes som juniormedlemmer og har ingen tale eller stemmeret ved 
generalforsamlingen. Interesserede kan ved henvendelse til formanden optages 

som medlem, når man opfylder betingelserne. Ved indmeldelse betales et 
startgebyr sat af den siddende bestyrelse.  

 
 

§ 4. Klubbens regnskabsår 
 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  

 
 

§ 5. Kontingentet 
 
Kontingentets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling gennem 

simpelt absolut flertal hos de fremmødte. Kontingentet erlægges helårligt. 
Bortfald af medlemskab ved ikke indbetalt kontingent kan tidligst ske efter første 
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varsel. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for 
familie - junior og seniormedlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om 

forfaldstid m.v.. Ved ophør af medlemskab er den pågældende forpligtet til at 
afvikle ethvert mellemværende med klubben. Indbetalt kontingent kan aldrig 

forlanges tilbagebetalt.  
 

§ 6. Formue & gæld 
 
Medlemmerne hæfter ikke for nogen former for gæld, der ligger ud over klubbens 

formue.  
 

 
§ 7. Udmeldelse og eksklusion 
 
Udmeldelse kan kun ske ved årsskiftet ved udmeldelse til formanden. Bestyrelsen 
kan ekskludere et medlem, såfremt den pågældende efter bestyrelsens mening 

har skadet klubbens omdømme eller i øvrigt har skadet klubbens interesser. 
Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for 

den førstkommende generalforsamling, der har den endelige afgørelse.  
 

 
§ 8. Registre 
 
Klubben kan oprette registre for Nimbus motorcykler og andet, der falder ind 
under klubbens aktiviteter. Klubben skal registrere egne effekter. Disse registre 

skal til enhver tid være tilgængelige for alle medlemmer, men kan ikke forlanges 
udleveret uden bestyrelsens og i sidste ende generalforsamlingens samtykke.  

 
 

§ 9. Bestyrelsen 
 
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand og to 

bestyrelsesmedlemmer valgt for to år af gangen, således at den længstsiddende 
er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage klubbens formål ifølge § 2 i henhold til 

eksisterende vedtægter. æresmedlem bliver ethvert medlem som fylder 80 år. 
Generalforsamlingen kan til enhver tid ophøje en person med tilknytning til 

Nimbusmiljøet til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Bestyrelsen 
kan modtage eller købe dele til eller om Nimbus, som kan være til interesse for 

klubben af såvel medlemmer som fra anden side.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af 
særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne.  
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Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det måtte findes påkrævet. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle tre er til stede.  

Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsesmøderne. Ved varigt frafald blandt 
bestyrelsesmedlemmerne skal bestyrelsen supplere sig selv med suppleanter i 

den rækkefølge, disse har opnået stemmetal på generalforsamlingen, evt. ved 
lodtrækning.  

 
 

§ 10. Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder til 

general- forsamling, der skal afholdes mellem l .maj - 30juni.  
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:  

 
1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.  

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  
4. Fastsætteise af kontingent.  

5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af bestyrelsesmedlem og to suppleanter til bestyrelsen.  

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.  
8. Eventuelt.  

 
Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den l april.  
 

Alle forslag, der er indkommet rettidigt, skal udsendes til medlemmerne sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen, der skal udsendes senest to uger før 

generalforsamlingen. Indkaldelsen kan eventuelt ske i klubbladet.  
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt. Øvrige 

afstemninger sker ligeledes skriftligt, hvis et medlem forlanger det. Valg under 

punkterne i dagsorden for generalforsamling 6.-7.-8. træffes ved simpel relativt 
flertal. Bortset fra forslag til vedtægtsændringer og klubbens opløsning afgøres 

alle spørgsmål ved simpelt absolut flertal hos de fremmødte. Til vedtagelse af 
vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte.  

Hvert medlem har l stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Ingen 
udover de stemmeberettigede har taleret til generalforsamlingen. Et hvert 

medlem må invitere max.. tre gæster, som har ret til at overvære 
generalforsamlingen.  
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§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 

den finder det nødvendigt. Herunder kan 25 % af medlemmerne forlange 
ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte 

begæring herom til formanden.  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 3 

ugers varsel. På ekstraordinær generalforsamling sker afstemning efter samme 
regler som ved ordinær generalforsamling.  

 
 

§ 12. Klubbens opløsning 
 
Forslag til klubbens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
er mødt.  

Såfremt forslaget opnår det fornødne flertal, men der ikke er mødt 2/3 af 
klubbens medlemmer, og forslaget opretholdes, skal formanden indkalde til ny 

generalforsamling med 3 ugers varsel til afholdelse senest 2 måneder efter den 
første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget vedtages, 

såfremt 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for.  
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue og besiddelser 

Danmarks Nimbus Touring til fremme af, eller led i et eksisterende museum for 
Nimbus motorcykler.  

 
 

 

Bemærkninger til § 5: "Simpel absolut flertal"; Det er det, man i daglig tale kalder almindelig 

flertal. En over halvdelen af de afgivne Stemmer.  

Bemærkninger til § 10: "Simpel relativt flertal": Det er det, man i daglig tale kalder simpel 

flerhed. Det betyder flest af de afgivne Stemmer.  

Bemærkninger til § 9 & 10:1 tilfælde af at de bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg bliver 

valgt til formand, opgøres stemmene således, at den, der bliver valgt til bestyrelsen med de fleste 

stemmer, er den, der sidder længst. 1 tilfælde af stemmelighed trækkes lod. Tanken er, at de to 

bestyrelsesmedlemmer ikke kan være på valg samtidig medmindre den længstsiddende bliver 

valgt som formand. På den måde sikres det, at mindst en af en l den samlede bestyrelse incl. 

formanden har været medlem af bestyrelsen mindst et år, så der aldrig kan komme til at sidde tre 

helt nye, som ikke kender arbejdsgangen.  


