VEDTÆGTER FOR DANSK MODEL SPORTS UNION
§1
Navn.
Unionens navn er Dansk Model Sports Union (DMSU).
Unionens hjemsted er Holbæk Kommune.
§2
Medlemskab af andre organisationer.
Ingen for nuværende.
§3
Unionens formål.
At fremme og samle dansk modelsport, i Dansk Model Sports Union.
At samarbejde med andre organisationer, der varetager fælles interesser.
At repræsentere model sporten overfor myndigheder og offentlighed.
At repræsentere dansk model sport overfor udlandet.
At udøve model sports myndigheden i Danmark.
§4
Medlemmer.
Som medlem kan optages enhver dansk modelklub indenfor unionens område.
Enhver optagelse som medlem sker ved godkendelse af bestyrelsen.
Såfremt en klub nægtes optagelse af bestyrelsen, kan klubben forlange afgørelsen forelagt på førstkommende
landsmøde.
Klubbernes medlemskab indeholder en ulykkes forsikring . som forsikre alle frivillige medhjælpere i klubben og
skader på personer der opstår ved fejl på klubbens inventar. Mulighed for at deltage i unionens arrangementer
samt deltagelse med stemmeret på unionens Landsmøde.
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Medlemsklubbernes medlemmer er automatisk forsikret gennem DMSU når de er medlem af en medlemsklub,
herudover kan medlemmerne vælge mellem almindelig A.medlemskab af Dansk Model Sports Union med
stemmeret ved DMSU´s landsmøde. eller et Hobby medlemskab.
Almindeligt medlemskab og A. medlemskab, indeholder en ansvarsforsikring på 10 millioner kroner. som
ansvarsforsikre medlemmet ved deltagelse i træning og alle slags løb på alle medlemsklubbernes baner, en
ulykkesforsikring der forsikre medlemmets mekaniker og påsætter. Samt mulighed for at deltage i unionens
arrangementer samt deltagelse med stemmeret på unionens Landsmøde.
Hobby medlemskab indeholder en ansvarsforsikring på 10 millioner kroner. som ansvarsforsikre medlemmet ved
deltagelse i træning og klub løb på medlemmets klubs baner, samt en ulykkesforsikring der forsikre medlemmets
mekaniker og påsætter.
Alle medlemsklubbers vedtægter skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Model Sports Union
og skal angive hjemsted, værneting og tegningsregel.

§5
Kontingent.
Hvert personlige A.medlem betaler et helårligt kontingent, der fastsættes på det årlige landsmøde. Kontingentet
gælder fra 1.april januar til og med 31.marts december i det år kontingentet er indbetalt, og har forfald 20.
januar.
Ved for sent kontingent betaling, pålægges der automatisk et administrationsgebyr på kr. 50,00
Nye medlemmer betaler det på Landsmødet fastsatte kontingent ved indmeldelse uanset dato for indmeldelsen.
Hobby medlemskab. For at sikre at alle klubbernes medlemmer er forsikret, skal klubberne sikre at de
medlemmer der ikke selv har indløst medlemskab i DMSU og som ikke ønsker at deltage i DM løb og kun ønsker
at træne og deltage i klub løb på den pågældende klubs bane, indløser et Hobby medlemskab i DMSU. Klubberne
sørger for at ind rapporterer disse medlemmer til DMSU.
Bestyrelsen kan beslutte at lave specielle hverve kampagner hvor prisen på medlemskabet i en kortere periode er
anderledes end det på Landsmødet vedtagende.

Hver medlemsklub betaler et helårligt kontingent, der fastsættes på det årlige landsmøde for det
indeværende kalenderår. Kontingentet dækker alle klubbens medlemmer, som skal registreres i Dansk
Model sports Union. Kontingentet betales umiddelbart efter landsmødet. opkræves 1.april med forfald
20.april.
Kun klubber der er medlem af DMSU kan afholde løb som optages på DMSU´s løbskalender, og som
forsikres af DMSU.
Hver medlemsklub der får tildelt afholder DM løb og andre løb der er godkendte og forsikret af DMSU, betaler et
løbs administrations gebyr, der fastsættes på det årlige landsmøde for det indeværende kalenderår. Gebyret
opkræves umiddelbart efter at løbs kalenderen er offentliggjort.
Landsmødet kan fastsætte kontingent for særlige persongrupper.
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§6
Forpligtelser.
Medlemsklubberne og medlemmer er forpligtede til at overholde Unionens vedtægter, og reglementer.

§7
Unionens ledelse.
Unionen ledes af et landsmøde og en bestyrelse. Landsmødet er unionens højeste myndighed.
§8
Landsmødet.
Landsmødet har den højeste myndighed i alle Unionens anliggender. Kun den kan, give, forandre og ophæve
vedtægter. Der indkaldes årligt til ordinært landsmøde med mindst en måneds varsel. Det ordinære landsmøde
afholdes så vidt muligt, inden udgangen af februar måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt
Ekstraordinært landsmøde afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af hvilke
forslag der ønskes behandlet. Indkaldelse, afstemning m.m. sker efter de for det ordinære landsmøde gældende
regler. Bestyrelsen kan i undtagelsestilfælde indkalde med kortere varsel (minimum 8 dage) til et ekstraordinært
landsmøde.
a) Forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på et landsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før det
pågældende landsmøde.
Forslag, der skal behandles på et landsmøde, samt indstillinger til valg af medlemmer til bestyrelsen og udvalg,
skal offentliggøres til medlemmerne og medlemsklubberne sammen med indkaldelsen til landsmødet på
Unionens hjemmeside.
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B) Bestyrelsen.
Dansk Model Sports Union ledes af en bestyrelse på 5 personer.
1 Formand Union
4 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelses suppleanter

C) Valgperioder.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter landsmødet, og aftaler ansvarsfordeling i de enkle klasser.

D) Udvalgsmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne vælger selv det antal medlemmer iblandt udøverne inden for deres område som de
ønsker i deres udvalg.
E) Bestyrelses ansvar.
Bestyrelsen har ansvaret for Unionens drift, herunder økonomiske, sportslige og medlemsmæssige anliggender.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdet med Unionens udvikling og sportslige politik.

F) Tegningsret.
Unionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formanden og/eller næstformanden.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til udvalg, til at tegne Unionen indenfor udvalgets område.
Kassereren modtager Unionens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag attesteres af
formanden. Udgiftsposter på mere end kr. 25.000,00 må ikke afholdes uden et forudgående bestyrelsesmøde.
Kassebeholdning skal henstå på konto i bank, således at alle ind og udbetalinger køres over banken. Der tillades
dog en kontantbeholdning på op til kr. 1.000.
Kassereren, kan alene, disponere over Unionens konto.
G) Møder
Bestyrelsen afholder møde 4 gange årligt, eller så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst en
tredjedel af bestyrelsens medlemmer begærer det.
Bestyrelsen skal sørge for, at der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede, samt at der til
bestyrelsesmedlemmerne udsendes referat af hvert møde. Godkendt referat offentliggøres på Unionens
hjemmeside.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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Alle bestyrelsens beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller
i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, dog skal enten formanden eller
næstformanden være til stede.

§9
Opstilling af kandidater til bestyrelsen.
Kandidater kan ved henvendelse til bestyrelsen, fra 1. oktober og frem til 31. december, stille op til valg til
bestyrelsen på førstkommende landsmøde, kandidaten skal medsende et portrætfoto af sig selv, og en
beskrivelse af sig selv og begrundelsen for sin opstilling. Kandidaten vil blive offentliggjort på Unionens
hjemmeside.
Er der ved landsmødets afholdelse ikke nok kandidater til at besætte pladserne i bestyrelsen, kan der på
landsmødet opstilles kandidater. Dog ikke som modkandidat til dem der rettidig er opstillet efter reglerne i
vedtægterne.

A) Valg.
Alle beslutninger på Landsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Det til enhver tid lovligt indvarslede Landsmøde er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, og rettidigt tilmelding inden sidste tilmeldingsfrist
til landsmødet, kan afgive stemme på Landsmødet.
Alle Unionens klubber og A. medlemmer, har hver 1 stemme til valgene af bestyrelsen , og andre anliggender der
dækker hele Unionen.
Alle medlemmer har 1 stemme til valg i den klasse de kører i, hvis medlemmet kører flere klasser vil medlemmet
have stemmeret til hver klasse, herudover vil medlemmer der virker som officials, medhjælpere eller er direkte
involveret som bestyrelsesmedlem i den banedrivene klub, også have stemmeret til de udvalg hvor de har baner,
eller er medhjælpere.
I afstemninger hvor det er præciseret at det kun har konsekvens for de enkle klubber i unionen, har hver klub 1
stemme, som kan afgives af en repræsentant fra den pågældende klub bestyrelse.
B) Brevstemme / Fuldmagt.
Der kan ikke stemmes med Brevstemme eller Fuldmagt på Landsmødet.
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§ 10
Regnskab.
Unionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Landsmødet vælger årligt to interne revisorer. Disse foretager med udgang i unionens rutiner en kritisk
gennemgang af årsregnskabet i forbindelse med den årlige revision.
Revideret årsregnskab forelægges landsmødet til godkendelse.

§ 11
Klubmedlemmernes forpligtelser.
En person kan ikke blive optaget som medlem af Dansk Model Sports Union, såfremt den pågældende er
ekskluderet som medlem af en klub under Unionen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan
af medlemmet eller klubben indbringes på førstkommende landsmøde, der afgør spørgsmålet ved almindelig
stemmeflerhed.

§ 12
Eksklusion af klubber.
Eksklusion af klubber afgøres af bestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes på først kommende landsmøde, der
afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.
Eksklusion af medlemmer.
Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i Unionens love, udviser en optræden,
der strider mod almindelig sømmelighed eller skader Unionens omdømme, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet.
I særlige tilfælde kan et medlem ekskluderes fra unionens aktiviteter efter nedenfor anførte regler:
Efter indstilling fra et udvalg, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere et medlem fra enkelte aktiviteter, eller
fra samtlige af Unionens aktiviteter. Bestyrelsen kan på eget initiativ tage en sag om eksklusion af et enkelt
medlem op.
Et ekskluderet medlem skal samtidig med, eller umiddelbart efter eksklusionen, gøres bekendt med sine
appelmuligheder.
Et ekskluderet medlem kan appellere afgørelsen til indbringelse for førstkommende landsmøde, der afgør
spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.
I sager om eksklusion skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have mulighed for at udtale sig på de møder
der bliver afholdt.
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§13
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på
Landsmødet stemmer herfor.

§ 14
Opløsning af Dansk Model Sports Union
Opløsning af Unionen kan kun ske på et landsmøde, hvor to tredjedele af Unionens medlemmer er
repræsenterede. Mindst tre fjerdedele af disse medlemmer skal stemme for beslutningen.
Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret, men vedtagelse dog har fundet sted med tre
fjerdedeles majoritet af de på mødet repræsenterede medlemmer, skal der indenfor en måned indkaldes til et nyt
landsmøde, hvor det på det foregående landsmøde vedtagne forslag i uændret form endeligt kan vedtages med
tre fjerdedeles majoritet af de på mødet repræsenterede medlemmer.
Såfremt Unionen opløses, skal dens formue på opløsningsdatoen tilfalde en eller flere institutioner med et
almennyttigt eller alment velgørende formål efter landsmødets nærmere bestemmelse.
Det landsmøde, hvorpå opløsningen finder sted, træffer bestemmelse om Unionens arkiv.

Disse vedtægter er godkendt af Dansk Model Sports Unions medlems klubber d. 9. december 2011
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 23. februar 2013.
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 9. marts 2014.
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 8. marts 2015.
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 6. marts 2016.
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 5. februar 2017.
Disse vedtægter er godkendt med ændringer på Landsmødet d. 25. februar 2018.
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