§ 18.
I tilfælde af klubbens ophævelse tilfalder klubbens
midler Skanderborg Kommune med henblik på
tildeling til en lignende forening, der på et senere
tidspunkt måtte opstå i Skanderborg.
§ 19.
Afholdelse af bilsportsarrangementer i klubben
skal ske i henhold til DASU´s reglementer for
bilsport i Danmark, som er i overensstemmelse
med myndighedernes krav.
§ 20.
Deltagelse sker på deltagernes egen risiko og
ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader på deltagere og køretøjer, eller skader disse
har forvoldt.
§ 21.
Ansvaret for, at bilsportsarrangementer afholdes i
overensstemmelse med færdselsloven, polititilladelse, samt DASU´s reglementer for bilsport i
Danmark er løbsledelsens.
§ 22.
Ved alle bilsportsarrangementer er deltagerne
pligtige til at efterkomme løbsledelsens anvisninger.
§ 23.
Løbsledelsens beføjelser er:
a. Før start at kontrollere motorførerne for gyldigt førerbevis.
b. Før start at kontrollere køretøjerne og nægte
starttilladelse, hvis køretøjerne har mangler
eller er i uforsvarlig stand.
c. At standse løbet eller slette dele heraf, hvis
uforudsete hændelser opstår til fare for deltagere eller andre.
d. At standse og/eller udelukke deltagere, der
ikke overholder færdselsloven eller reglementet, eller kører uforsvarligt til ulempe og fare
for andre deltagere og anden trafik.

§ 24.
Ang. konti ændring.
To fra bestyrelsen eller hele bestyrelsen underskriver ved ændring af bankkonti. De to fra bestyrelsen, må ikke have samme adresse, være familierelateret eller beslægtet på anden vis.

Skanderborg d. 14. marts 1978
Ændret d. 30. november 1993.
Ændret d. 26. november 1997.
Ændret d. 6. december 2001.
§ 10 Ændret d. 9. december 2010.
§ 24 Ændret d. 5. december 2014.
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§ 1.
Klubbens navn er:
”SKANDERBORG MOTOR ORIENTERINGS KLUB”,
og som forkortelse benyttes bogstaverne S.M.O.K.
Klubben er hjemmehørende i Skanderborg Kommune.
§ 2.
Klubbens formål er at afholde bilsportsarrangementer,
kursus i bilorientering og køreteknik, samt i det hele
taget at arbejde for større færdselssikkerhed. Endvidere
er det klubbens opgave at bidrage til den almene
bilistuddannelse af specielt helt unge bilister, samt at
fremme og samle interessen for motorsport, bl.a.
gennem samarbejde med andre foreninger.
§ 3.
Klubben er upolitisk.
§ 4.
Enhver person kan optages som medlem. Eventuel
eksklusion af et nuværende medlem eller afvisning
af et nyt medlem kan ske ved en bestyrelsesbeslutning.
Dog er den bortviste berettiget til at forelægge sin
ansøgning om optagelse på den førstkommende
ordinære generalforsamling, der ved afstemning
afgør om ansøgeren kan optages.
§ 5.
Klubbens regnskabsår er fra 1. november til
31. oktober.
§ 6.
Kontingentet for følgende kalenderår fastsættes af
generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer er kontingentfrie.
§ 7.
Alle klubbens tillidshverv er ulønnede. Dog kan der
udbetales et vederlag til dækning af omkostninger i
forbindelse med klubarbejdet til følgende personer:
Klubkassereren, Klubbladsredaktøren,
og løbsledere.
Vederlagets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 8.
Klubben kan udstede gæstemedlemskort, der er
gyldige ved ét arrangement, dog ikke åbne løb.
Prisen fastsættes af bestyrelsen.

§ 9.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
Dog kan hemmelig afstemning ske, såfremt
ét medlem kræver det.
§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
november måned. Alle medlemmer får
besked herom senest 14 dage før.
Generalforsamlingen kan undtagelsesvis
afholdes senest i første hele uge i december,
hvis DASU´s repræsentantskab først træder
sammen sidste weekend i november.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes, dersom bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne udtrykker ønske herom.
§ 11.
Ordinær generalforsamling afholdes i henhold
til følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Formandens beretning.
4) Kassererens beretning.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse og suppleanter.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
8) Fastsættelse af følgende sæsons
kontingent.
9) Eventuelt.
§ 12.
Generalforsamlingsbeslutninger vedtages
med simpelt stemmeflertal. Hvis stemmetal
for og imod et forslag er lige foretages en ny
afstemning.

§ 13.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som
består af 5 medlemmer. Hvert medlem vælges
for 2 år af gangen. De lige årstal afgår 3
bestyrelsesmedlemmer. De ulige årstal afgår 2
bestyrelsesmedlemmer. På
generalforsamlingen vælges endvidere en 1.
og en 2. bestyrelsessuppleant og en revisor og
en revisorsuppleant, hver for ét år ad gangen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen –
i så fald indtræder 1. suppleanten i
bestyrelsen, og overtager den resterende tid af
det afgående medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig på et møde
umiddelbart efter generalforsamlingen.
§ 14.
Afstemningsregler ved valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Afstemningen er hemmelig. På stemmesedlen
skrives et antal navne svarende til det antal
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Der
skal opstilles mindst to personer mere end det
antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
De to af de opstillede, hvis stemmetal netop
ikke er nok til at blive valgt til bestyrelsen er
henholdsvis 1. og 2. suppleanter.
§ 15.
Bestyrelsen kan nedsætte eventuelle udvalg.
Disse kan besættes med medlemmer udenfor
bestyrelsen, samt med ikke-medlemmer af
klubben, såfremt dette er formålstjenligt.
§ 16.
Eventuelle vedtægtsændringer, omdannelse af
klubben eller udmeldelse af Dansk Automobil
Sports Union kan kun foretages af
generalforsamlingen.
§ 17.
Klubbens ophævelse skal vedtages af 2
generalforsamlinger indenfor 2 måneder, dog
med mindst 1 måneds mellemrum. Vedtagelse
af klubbens ophævelse kræver, at mindst 4/5
af de fremmødte medlemmer stemmer for
ophævelsen.

