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V E D T Æ G T E R 
 

for 
 

C L U B  di   F I O R A N O 
 
 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
A. Foreningens navn er ”Club di Fiorano”. 
B. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. 
 

§ 2. Foreningens formål: 
Foreningens formål er: 
A. At være samlingspunkt for klubbens medlemmer, der alle har den fælles interesse at samle på 

Ferrari-modelbiler. 
B. At udveksle erfaringer på alle niveauer i en venskabelig og kammeratlig ånd, dels ved uformelle 

møder og dels gennem foreningens forum på www.clubdifiorano.dk/forum. 
C. At yde hjælp til fremskaffelse af modeller, der ikke umiddelbart er tilgængelige på det danske 

marked. 
 

§ 3. Medlemmer – optagelse og udmeldelse: 
A. Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt og seriøst samler på Ferrari-biler eller 

Ferrari-modelbiler/legetøjsbiler i enhver størrelse. Udmeldelse af foreningen kan ske ved 
meddelelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel. Der ydes ikke godtgørelse af kontingent. 

 

§ 4. Kontingent: 
A. Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse og opkrævningsform 

fastsættes på den årlige generalforsamling. 
B. Foreningens midler opbevares på konto i anerkendt pengeinstitut. 
C. Der kan kun disponeres over foreningens midler af foreningens præsident og 1 bestyrelsesmedlem 

i forening. 
 

§ 5. Udelukkelse: 
A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemsskabet. 
B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling 

skader foreningens interesser eller anseelse.  
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§ 6. Generalforsamling: 
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i november måned. 
B. Generalforsamlingen bekendtgøres overfor foreningens medlemmer via e-mail, og indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. 
C. Hvert medlem har én stemme. Ved valg til bestyrelsesposter dog en stemme pr. post, der er på 

valg. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 
10 % af de fremmødte forlanger dette. Medlemmer, der er i restance til foreningen, har ikke 
stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke vælges til bestyrelsen. 

D. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. 
E. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens 

stemme udslagsgivende. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det 
fremmødte antal medlemmer. Undtaget er dog stillingtagen til foreningens opløsning eller ændring 
af formål, som foregår jf. vedtægternes § 12. 

F. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
G. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Fremlæggelse af foreningens årsberetning ved foreningens præsident. 
4. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab ved foreningens kasserer. 
5. Indkomne forslag. 
6. Budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og eventuelle udvalg. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 

I. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal via e-mail være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

J. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, 
når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Anmodning om 
ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.  

K. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen ske senest 4 uger efter krav er 
fremkommet, og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse: 
A. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen. Præsidenten vælges blandt foreningens medlemmer direkte på 
generalforsamlingen hvert andet år. Præsident samt menigt bestyrelsesmedlem 1 og 3 vælges på 
ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne 2 og 4 vælges på lige årstal. Kun medlemmer, der er til stede 
på generalforsamlingen, kan vælges. Genvalg kan ske, også ved fravær på generalforsamlingen, 
såfremt det forinden generalforsamlingen er meddelt bestyrelsen, at man er villig til genvalg. Posten 
som vicepræsident, kasserer og de menige medlemmers nummer fastsættes på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Vicepræsident og kasserer tildeles også nummer. 
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter. 

B. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til 
stede. I tilfælde af stemmelighed, er præsidentens stemme udslagsgivende. 

C. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte præsidenten eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt, og indkaldes med mindst 7 dages varsel pr. e-mail. 

D. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et 
bestyrelsesmedlem. 
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§ 8. Regnskab: 
A. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 1. regnskabsår starter ved den 

stiftende generalforsamling. 
B. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til foreningens 

medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, og skal være underskrevet af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer og forsynet med påtegning af foreningens revisor. 

 

§ 9. Revision: 
A. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

Hverken revisor eller revisorsuppleant kan være medlem af bestyrelsen. 
 

§ 10. Forpligtelser: 
A. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt 

ansvar for foreningens forpligtelser. 
 

§ 11. Vedtægtsændringer: 
A. Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, hvor 2/3 af samtlige afgivne 

stemmer skal være for forslaget. 
 

§ 12. Foreningens opløsning eller ændring af formål: 
A. Bestemmelse om foreningens opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun tages på en i 

dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på den 

ekstraordinære generalforsamling, samt at 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsning af foreningen 
eller ændring af formål. 

C. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til ny 
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes 
antal. 

D. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger 
i tråd med foreningens formål. 

 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Århus, den 23. november 2002 og underskrevet af 
Club di Fiorano’s første, valgte bestyrelse: 
 
 

Bo Kræmer  Jesper Heller Christoffersen  Tom Buchwald 
               præsident 
 
 

Lars Medom   Steen Saabye 
informationschef og kasserer  
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Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 22. november 2008. 
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 28. november 2015. 


