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VEDTÆGTER 

 

for 

 

DANSK LAND-ROVER KLUB 

Cvr. Nr. 27 73 30 77 

 

Dansk Land Rover Klub blev grundlag på en stiftende generalforsamling den ____ 19___. 

 

 

Indhold: 
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2. Klubbens formål 
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7. Tillidsposter 

8. Klubbens daglige ledelse – Hovedbestyrelsen 

9. Klubbens overordnede ledelse – Landsrådet 

10. Udvalg 

11. Tegningsregel 

12. Regnskab og revision 

13. Klubbens immaterielle rettigheder 

14. Klubbens regioner og deres Klubber 
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1. Klubbens navn, hjemsted og adresse 

 

1.1. Klubbens navn er Dansk Land-Rover Klub. 

 

1.2. Klubbens hjemsted og adresse er den til enhver tid værende Hovedformands dan-

ske hjemstedskommune og danske folkeregisteradresse. 

 

2. Klubbens formål 

 

2.1. Klubben er en landsdækkende interesseorganisation, hvis formål er at udbrede 

kendskabet til og interessen for Land Rover og Range Rover. 

 

2.2. Klubben skal varetage sine medlemmers interesser som ejere og brugere af Land 

Rover og Range Rover. 

 

2.3. Klubben er uafhængig af politiske partier og andre politiske bevægelser. 

 

2.4. Klubben skal bl.a. understøtte sit formål således: 

 

2.4.1. Hjælpe medlemmerne til en så sikker og økonomisk kørsel som muligt bl.a. 

ved at arrangere og gennemføre terrænkørsel og instruktionsmøder. 

 

2.4.2. Samle og distribuere oplysninger om rejser og ekspeditioner, der er gennem-

ført i en Land Rover eller en Range Rover. 

 

2.4.3. Fremme kontakten mellem medlemmerne – bl.a. ved at udsende publikationer 

i papirform eller digitalt. 

 

2.4.4. Sikre at Klubben og dens medlemmer får mulighed for at deltage i nationale 

og internationale terræn-bilstævner og holde kontakt til nationale og interna-

tionale Klubber med samme formål. 

 

2.4.5. Hjælpe udenlandske Land Rover eller Range Rover kørere, der måtte have 

problemer med deres køretøj i Danmark. 
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2.4.6. Informere Klubbens medlemmer, så deres færden med bil i naturen sker sik-

rest muligt og med mindst mulig belastning af naturen. 

 

3. Medlemskab 

 

3.1. Som medlem af Klubben kan optages enhver, der har interesse for Land Rover 

eller Range Rover, og som støtter Klubbens formål. 

 

3.2. Medlemskabet gælder for indmelders husstand i lovens forstand. 

 

3.3. Et medlem tildeles, i mangel af anden aftale, den region, hvori vedkommende har 

folkeregisteradresse. 

 

3.4. Udmeldelse med virkning for det kommende år skal ske skriftligt evt. via e-mail 

til Klubbens Kasserer på kasserer@dlrk.dk senest den 1. december. 

 

3.5. Hovedbestyrelsen kan afvise et nyt samt ophæve (ekskludere) et bestående med-

lemsskab, når vægtige grunde taler herfor, idet årsagen f.eks. kan være, at en per-

son bag et medlemskab handler til skade for Klubben. En sådan afgørelse, der har 

virkning 8 dage efter Hovedbestyrelsens beslutning, kan af vedkommende, hvis 

medlemsskab er ophævet, indbringes til endelig afgørelse for det kommende ordi-

nære Landsråd. Eksklusionen retter sig mod den eller dem i husstanden, der må 

betegnes som primært medlem / primære medlemmer af Klubben, men 

eksklusionen omfatter hele husstanden. 

 

3.6. Genoptagelse af et ekskluderet medlem sker efter skriftlig begæring fra vedkom-

mende, idet vedkommende alene kan genoptages med Hovedbestyrelsens accept. 

Medlemmer af husstanden, som ikke er primært medlem, optages på sædvanlig 

vis. 

 

3.7. Hovedbestyrelsen skal sikre, at der til enhver tid er et ajourført medlemskartotek, 

som skal angive fuldt navn og adresse for medlemmer samt det tidspunkt, hvor de 

blev medlemmer. 

 

mailto:kasserer@dlrk.dk
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3.8. Medlemskartoteket er internt og er ikke tilgængeligt for uvedkommende og må 

ikke benyttes kommercielt af andre end Klubben. 

 

4. Medlemmernes forpligtelse 

 

4.1. Ethvert medlem skal virke for Klubbens formål, bl.a. med assistance og beredvil-

lighed, når andre medlemmer har behov ved motorstop, fastkørsel eller andet. 

 

4.2. Bestemmelserne i Klubbens og Regionernes vedtægter skal efterkommes, det 

samme skal beslutninger, der er truffet af et Landsråd. 

 

5. Hæftelse 

 

5.1. For Klubbens forpligtelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgå af disse 

vedtægter, hæfter alene Klubben, og der påhviler ikke Hovedbestyrelsen eller 

medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, Klubben 

påtager sig. 

 

6. Kontingent 

 

6.1. Kontingent fastsættes hvert år af Landsrådet og opkræves én gang årligt for det 

følgende år. 

 

6.2. Kontingent forfalder den 1. januar og med sidste rettidige indbetaling iht. op-

krævningen.  

 

6.3. Et medlems manglende, rettidige kontingentindbetaling medfører vedkommen-

des sletning fra medlemslisten, hvilket afskærer fra deltagelse i arrangementer og 

fra brug af Klubbens goder. Skyldes den manglende kontingentindbetaling en 

fejl, og rettes fejlen straks efter påkrav fra Hovedbestyrelsen, så består medlems-

skabet fortsat, og medlemsnummeret og tillidsposter bevares. 

 

6.4. Genindmelder et restanceslettet medlem sig ved indbetaling af kontingentet ikke 

straks men senest 12 måneder efter forfald, så genindtræder vedkommende som 

medlem og bevarer sit medlemsnummer men mister sine tillidsposter. 
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6.5. Ved indmeldelser efter den 30. juni betales halvt kontingent for indmeldelsesåret. 

Ved indmeldelser efter den 31. oktober betales først kontingent fra det følgende 

år. 

 

7. Tillidsposter 

 

7.1. Tillidsposter, forstået som medlemskab af Hovedbestyrelsen, udvalg eller delege-

ret til Regionalforsamlingen, kan kun besættes af medlemmer, der kan dokumen-

tere ejerskab til en Land Rover eller en Range Rover, eller som har været medlem 

af Klubben i minimum 12 måneder. 

 

8. Klubbens daglige ledelse – Hovedbestyrelsen 

 

8.1. Klubben daglige ledelse varetages af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer, der 

sammensættes af en Hovedformand, en Hovedsekretær, en Hovedkasserer og to 

menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges direkte af Landsrådet blandt 

Klubbens medlemmer.  

 

8.2. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer sker for en periode på tre år. Det ene år er 

Hovedformanden på valg, det næste år er Hovedsekretæren og det ene bestyrel-

sesmedlem på valg og det tredje år er Hovedkassereren og det andet bestyrelses-

medlem på valg. 

 

8.3. Hvert år vælges tillige en første og en anden suppleant til Hovedbestyrelsen, idet 

antal stemmer afgør deres rækkefølge. Suppleanter indtræder, hvis et bestyrelses-

medlem afgår i utide hhv. ikke længere opfylder betingelserne for at sidde i Ho-

vedbestyrelsen. 

 

8.4. Hovedbestyrelsen repræsenterer Klubben og har, under ansvar over for Landsrå-

det, den daglige ledelse og varetager Klubbens anliggender, ligesom den råder 

over Klubbens pengemidler til fremme af vedtægterne formål samt til udførelse 

af Landsrådets beslutninger. 
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8.5. Hovedbestyrelsen fastlægger ligeledes retningslinjerne og vilkårene for Klubbens 

regionale og geografiske inddeling iht. Pkt. 14 samt størrelsen af de regionsande-

le og/eller tilskudsbeløb, der skal tilgå regionerne. 

 

8.6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden og træder sammen 

så ofte, som Hovedformanden eller to medlemmer af Hovedbestyrelsen finder det 

fornødent. 

 

8.7. Ved Hovedformandens fravær indtræder Hovedsekretæren som fungerende 

Hovedformand. Dette gælder også ved Landsråd. 

 

8.8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til 

stede. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

Hovedformandens eller dennes afløsers stemme afgørende. 

 

8.9. Hovedbestyrelsesmødernes forløb nedfældes i et beslutningsreferat, der godken-

des af mødedeltagerne, hvorefter det offentliggøres på Klubbens hjemmeside. 

 

8.10. Hovedbestyrelsen har følgende særlige forpligtelser vedr. afholdelse af Lands-

råd: 

 

8.10.1. I perioden fra den 1. januar til den 31. marts skal årsregnskab og budget fær-

diggøres. 

 

8.10.2. Senest den 15. januar skal forslag fra Regionerne til behandling på et ordinært 

Landsråd være modtaget, mens forslag fra Hovedbestyrelsen skal være modta-

get den 25. januar. 

 

8.10.3. Senest den 30. januar skal Hovedbestyrelsen sende indkomne forslag til 

Regionsledelsen. 

 

8.10.4. Senest den 7. marts skal balancetal fra regionerne sikres modtaget og tilføjes 

Klubbalancen. 
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8.10.5. Senest den 7. marts skal revideret regnskab, inventarliste, oplysningsskema 

over tillidsposter og referat fra Ordinære Regionalforsamlinger sikres modta-

get fra Regionsledelserne. Alt skal være i underskrevet stand – men kan frem-

sendes i elektronisk form. 

 

8.10.6. Senest den 15. marts skal Klubbens hovedregnskab afleveres til Klubreviso-

rerne. 

 

8.10.7. Senest den 7. april skal det reviderede regnskab sikres afleveret af revisorerne 

til Hovedbestyrelsen. 

 

8.10.8. Senest 14 dage før Landsrådet skal der ske indkaldelse hertil iht. Pkt. 9. 

 

8.10.9. Landsrådet skal afholdes mellem den 21. april og den 31. maj. 

 

9. Klubbens overordnede ledelse – Landsrådet 

 

9.1. Landsrådet, der er Klubbens øverste myndighed, sammensættes af delegerede, 

der består af tre personer fra hver region. Regionslederne er automatisk regionens 

ene medlem af Landsrådet, mens de to øvrige vælges på Regionalforsamlingerne, 

Jf. Pkt. 14. Har en regionsleder forfald, kan han give fuldmagt til et andet medlem 

i sin region til at møde og stemme for sig, under forudsætning af, at vedkommen-

de er valgt som delegeret-suppleant på Regionalforsamlingen.  

 

9.2. Landsrådet indkaldes skriftligt eller via e-mail til de delegerede, som er udpeget 

iht. Pkt. 14.  

 

9.3. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel, skal angive tid og sted for 

afholdelse og udover en dagsorden som nedenfor indeholde (i) kopier af rettidigt 

indkomne skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen, (ii) kopier af rettidigt 

indkomne skriftlige forslag fra Regions-ledelsen, (iii) kopier af rettidigt 

indkomne skriftlige forslag fra Klubbens medlemmer og (iv) kopi af revideret 

årsregnskab.  

 

9.4. Landsrådet afholdes med følgende dagsorden: 
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1.    Valg af dirigent 

2.    Godkendelse hhv. optælling af stemmeberettigede. 

3.    Valg af stemmetællere. 

4.    Godkendelse af dagsorden. 

5.    Godkendelse af referat fra sidste Landsråd. 

6.    Hovedbestyrelsens beretning. 

7.    Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 

8.    Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

9.    Nedsatte udvalg fremlægger budget for indev. regnskabsår til godkendelse. 

10.  Orientering fra nedsatte udvalg 

11.  Fastsættelse af kontingent.  

12.  Indkomne forslag fra Hovedbestyrelsen, Regionsledelser og medlemmer. 

13.  Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen. 

14.  Valg af udvalgsformænd for en etårig periode. 

15.  Valg af to Klubrevisorer og to suppleanter for en etårig periode. 

16.  Eventuelt. 

 

9.5. De delegerede fremlægger de forslag og kommentarer, som er fra de respektive 

regioner. 

 

9.6. På Landsrådet kan der alene stemmes om de emner, der er optaget på dagsorde-

nen. 

 

9.7. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, idet skriftlig afstemning kan forlan-

ges af én delegeret. Alle personvalg sker fortroligt og dermed skriftligt. 

 

9.8. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

9.9. Stemmeberettiget er kun delegerede iht. Pkt. 9.1 samt medlemmer af Hovedbe-

styrelsen. 

 

9.10. Afstemninger sker ved simpelt flertal, idet vedtægtsændringer, der alene kan 

gennemføres på ordinære Landsråd, kræver tilsagn fra 2/3-dele af de afgivne 
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stemmer. 

 

9.11. Der udarbejdes fra Landsrådet et beslutningsreferat, der underskrives af dirigen-

ten og referenten, og referatet udsendes til de delegerede og godkendes endeligt 

på førstkommende Landsråd. 

 

9.12. Ekstraordinært Landsråd holdes, når Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 1/3-del af de Landsrådsdelegerede fremsender skriftlig motiveret 

begæring herom til Hovedformanden med angivelse af det emne eller de emner, 

der ønskes behandlet og sat til afstemning.  

 

9.13. Ekstraordinære Landsråd holdes inden 6 uger fra en begærings modtagelse og 

indkaldes med mindst 14 dages varsel til de samme delegerede, som sidst deltog i 

det Ordinære Landsråd. Afstemning sker som til det Ordinære Landsråd. 

 

10. Udvalg 

 

10.1. Hovedbestyrelsen kan nedsætte specialudvalg blandt Klubbens medlemmer. I 

særlige tilfælde vil ikke-medlemmer kunne deltage i udvalgsarbejde. 

 

10.2. Landsrådet kan efter indstilling fra et medlem ligeledes nedsætte et special-

udvalg. 

 

10.3. De til en hver tid værende udvalg skal fremgå af Bilag 1, der revideres på hvert 

års Landsråd. Det skal af Bilag 1 fremgå, hvem der nedsat udvalget.  

 

10.4. Udvalg referer til det organ, der har nedsat det, og alene det pågældende organ 

kan nedlægge udvalget. 

 

 

10.5. Ethvert udvalg skal have en formand, der tegner udvalget. 

 

10.6. Formanden for udvalget udpeger selv øvrige medlemmer af udvalget. 

 

10.7. Ved hvert års Landsråd udarbejder udvalgets formand en redegørelse over årets 

forløb i udvalget samt fremlægger et regnskab for det forgangne og et budget for 
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det kommende år. Dette skal fremsendes til Hovedbestyrelsen senest den 1. fe-

bruar. 

 

11. Tegningsregel 

 

11.1. Klubben tegnes (i) af Hovedformanden i forening med Hovedkassereren, (ii) af 

fire bestyrelsesmedlemmer eller (iii) af hele bestyrelsen. 

 

12. Regnskab og revision 

 

12.1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 

12.2. Klubbens regnskab føres af Hovedkassereren, der drager omsorg for, at Klubbens 

midler indsættes på bank- eller sparekassekonti.  

 

12.3. Hovedkassereren varetager alle ind- og udbetalinger vedr. klubbens drift men kan 

efter beslutning i Hovedbestyrelsen lade bogføring og udarbejdelse af årsregn-

skab overgå til en ekstern og regelret person med bogføringsindsigt. 

 

12.4. Hovedkassereren skal på forlangende fremlægge regnskabsbøger og kassebehold-

ning for Hovedbestyrelsen og for Klubrevisorer. 

 

12.5. Én gang årligt udarbejder Hovedkasserer et årsregnskab. 

 

12.6. Hovedkassereren sender de samlede regnskaber (Hovedklubbens, Regionernes og 

specialudvalgenes) til Klubbens revisorer iht. Pkt. 8.10.6.  

 

12.7. Det reviderede årsregnskab fremlægges af Hovedkassereren på Hovedbestyrel-

sesmødet forud for indkaldelsen til Landsrådet.  

 

12.8. Revision af de i Pkt. 12.2 nævnte regnskaber foretages af Klubbens revisorer, der 

afleverer et revideret årsregnskab, som angivet i Pkt. 8.11.7. 
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13. Klubbens immaterielle rettigheder 

 

13.1. Dansk Land Rover Klubs bomærke og stander er klubbens ejendom og admini-

streres af Hovedbestyrelsen, der som den eneste kan lade det fremstille og f.eks. 

trykke på papir, stof, metal eller andet. 

 

13.2. Retten gælder Dansk Land Rover Klubs Bomærke og navnet ”Dansk Land Rover 

Klub”, ”Dansk Land-Rover Klub”, og ”DL-RK” - alle med og uden logo samt 

navnet ”Oasen”, der alene må alene anvendes af Klubbens medlemmer i følgende 

forbindelse: 

 

13.2.1. Af Oasens Redaktør i Medlemsbladet Oasen i det skrevne blad. 

 

13.2.2. Af Hovedbestyrelsen i enhver henseende. 

 

13.2.3. Af Regionsledelserne efter Hovedbestyrelsens godkendelse. 

 

13.2.4. Efter godkendelse på et Landsråd, hvor ønsket er fremsendt efter reglerne for 

rettidigt indsendte forslag. 

 

13.2.5. Af IT-udvalget på klubbens hjemmeside. 

 

13.2.6. Af klubbens medlemmer på alle slags skrivelser, skilte og lignende, når Klub-

bens Bomærke udfærdiges efter Hovedbestyrelsens anvisninger, jf. Bilag 2. 

Godkendte regionsmærker er de mærker, der består af Klubbens Bomærke, 

hvor de sorte bjælker er erstattet af regionens navn. Alle andre konstellationer 

er ikke godkendte. 

 

14. Klubbens regioner og deres klubber 

 

14.1. Dansk Land Rover Klub er inddelt i regioner, som fastsat af Hovedbestyrelsen 

iht. Pkt. 8.5. 

 

14.2. Der gælder for Regionerne et sæt vedtægter, jf. Bilag 3, som er godkendt af 

Landsrådet, og som er gældende for Regionerne, og som alene kan ændres af 
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Landsrådet.  

 

14.3. Regionerne og deres medlemmer er underlagt såvel vedtægterne iht. Bilag 3 som 

disse vedtægter for Hovedklubben.  

 

15. Klubbens opløsning 

 

15.1. Skulle klubbens aktivitet vise sig overflødig, skal Hovedbestyrelsen indkalde til 

et Landsråd – ordinært eller ekstraordinært – for at drøfte emnet og eventuelt for 

at vedtage Klubbens opløsning.  En vedtagelse herom sker efter reglerne for ved-

tægtsændring. 

 

15.2. Er klubbens opløsning besluttet, anvendes dens midler til alment velgørende for-

mål efter Landsrådets beslutninger. 

 

--oo0oo-- 

 

Vedtaget på det Ordinære Landsråd den _____________ 2022.  

 

 

Som Dirigent: 

 

 

_______________________ 

 

Tiltrådt af Hovedbestyrelsen: 

 

 

_______________________     _______________________ 

 

 

 

_______________________     _______________________     ______________________ 

 

 


