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CVR. NR. [                            ] 
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1. Regionens navn, hjemsted og adresse 

 

1.1. Regionens navn er [                                            ]. 

 

1.2. Regionens hjemsted og adresse er den til enhver tid værende Regionskasserers 

danske hjemstedskommune og danske folkeregisteradresse. 

 

2. Regionens formål 

 

2.1. Regionen er en underafdeling af Dansk Land-Rover Klub, hvis formål er at 

udbrede kendskabet til og interessen for Land Rover og Range Rover. 

 

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

Rover og Range Rover. 

 

2.3. Regionen er underlagt de bestemmelser, som er i de til enhver tid gældende ved-

tægter for Dansk-Land Rover Klub, jf. aktuelt Bilag A. 

 

3. Medlemskab 

 

3.1. Som medlem af Regionen optages de medlemmer, der anvises af Dansk Land 

Rover Klub, og som støtter Dansk Land Rover Klubs formål. 

 

3.2. Medlemskabet gælder for indmelders husstand i lovens forstand. 

 

3.3. Optagelse, ophævelse og genoptagelse som medlem sker iht. Bilag A. 

 

3.4. Medlemmernes identitet er ikke tilgængeligt for uvedkommende og må ikke 

benyttes kommercielt. 

 

4. Medlemmernes forpligtelse 

 

4.1. Ethvert medlem skal virke for Dansk Land Rover Klubs formål, bl.a. med 

assistance og beredvillighed, når andre medlemmer har behov ved motorstop, 

fastkørsel eller andet. 
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4.2. Bestemmelserne i Dansk Land Rover Klubs og Regionernes vedtægter skal efter-

kommes, det samme skal beslutninger, der er truffet af et Landsråd. 

 

4.3. Til alle arrangementer kan der gives adgang for medlemmer fra andre regioner 

under Dansk Land Rover Klub 

 

5. Hæftelse 

 

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

vedtægter, hæfter alene Regionen, og der påhviler ikke Bestyrelsen eller medlem-

merne nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, Regionen påtager 

sig. 

 

6. Kontingent 

 

6.1. Kontingent fastsættes og opkræves iht. Bilag A. 

 

7. Tillidsposter 

 

7.1. Tillidsposter kan alene gives til personer iht. Bilag A, Pkt. 7. 

 

8. Regionens daglige ledelse – Regionsledelsen 

 

8.1. Regionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, der 

vælges af Regionalforsamlingen og sammensættes af en Regionsleder, en 

Regionssekretær og en Regionskasserer og eventuelt af to menige bestyrelses-

medlemmer. 

 

8.2. Valget gælder for en periode på to år, idet Regionsleder afgår i ulige år, mens 

Regionssekretær og Regionskasserer afgår i lige år. Eventuelle øvrige bestyrel-

sesmedlemmer afgår skiftevis i lige og ulige år. 

 

8.3. Der vælges ligeledes et passende antal suppleanter til Regionsledelsen, idet antal 

stemmer afgør deres rækkefølge. Suppleanter indtræder, hvis et bestyrelsesmed-
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lem afgår i utide hhv. ikke længere opfylder betingelserne for at sidde i 

Regionsbestyrelsen. 

 

8.4. Regionsledelsen repræsenterer Regionen og har, under ansvar over for Regio-

nalforsamlingen, den daglige ledelse af Regionen og varetager Regionens anlig-

gender, ligesom den råder over Regionens pengemidler til fremme af vedtægterne 

formål samt til udførelse af Landsrådets beslutninger. 

 

8.5. Ved Regionslederens fravær indtræder Regionssekretæren som fungerende 

Regionsleder. Dette gælder også ved Landsråd. 

 

8.6. Regionsledelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til 

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

Regionslederens eller dennes afløsers stemme afgørende. 

 

8.7. Regionsmødernes forløb nedfældes i et beslutningsreferat, der skal være tilgæn-

geligt for regionsmedlemmerne. 

 

8.8. Regionsledelsen har følgende særlige forpligtelser vedr. afholdelse af regions-

forsamling og afholdelse af Landsråd: 

 

8.8.1. Senest den 15. januar skal Regionsledelsen til Regionens revisor sende 

årsregnskabet. 

 

8.8.2. Regionsledelsen skal sikre sig, at Regionens og egne medlemmers forslag til 

en Ordinær Regionalforsamling modtages senest den 15. januar, og hvis 

forslaget (tillige) gælder Landsrådet, at forslagene samme dag sendes til 

Hovedbestyrelsen. 

 

8.8.3. Senest den 30. januar skal revisor levere det reviderede årsregnskab til 

Regionsledelsen. 

 

8.8.4. Senest den 7. marts skal revideret regnskab, inventarliste, oplysningsskema 

over tillidsposter og referat fra Ordinære Regionalforsamlinger sendes til 

Hovedbestyrelsen. Alt skal være i underskrevet stand.  
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8.8.5. Ordinært Regionalforsamling indkaldes iht. Pkt. 9. 

 

9. Regionens overordnede ledelse – Regionalforsamlingen 

 

9.1. Regionalforsamlingen er Regionens øverste myndighed, og den består af de af 

Regionens medlemmer, der har betalt kontingent. 

 

9.2. Ordinær Regionalforsamling skal afholdes på en dato mellem den 6. februar og 

den 28. (29.) februar. 

 

9.3. Regionalforsamlingen indkaldes via offentliggørelse i Oasen i januar måned eller 

skriftligt evt. via e-mail til Regionens medlemmer med et varsel på fire uger. 

 

9.4. Indkaldelse skal ud over tid og sted for afholdelse henvise til vedtægtenes 

dagsorden. 

 

9.5. Forslag skal, for at være rettidige, være Regionsledelsen i hænde senest den 15. 

januar.  

 

9.6. Regionsrådet afholdes med følgende dagsorden: 

 

1.    Valg af dirigent 

2.    Godkendelse hhv. optælling af stemmeberettigede. 

3.    Valg af stemmetællere. 

4.    Godkendelse af dagsorden. 

5.    Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling. 

6.    Regionsledelsens beretning. 

7.    Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 

8.    Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse 

9.    Nedsatte specialudvalg fremlægger budget for indev. regnskabsår til god-    

       kendelse. 

10.  Behandling af forslag til Landsrådet – tilstillet Regionen fra Hovedbestyrel- 

       sen. 

11.  Behandling af forslag fra Regionsledelsen og Regionens medlemmer 

13.  Valg af medlemmer og suppleanter til regionsledelsen. 
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14.  Valg for et år af to delegerede og et antal suppleanter til Landsrådet 

15.  Valg for et år af to Regionrevisorer og to suppleanter hertil. 

16.  Godkendelse af Regionsledelsens forslag til chefinstruktør. 

17.  Valg / udpegning af medlemmer til udvalg 

18.  Eventuelt. 

 

9.7. På Regionalforsamlinger kan der alene stemmes om de emner, der er optaget på 

dagsordenen. 

 

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

ges af ét medlem. Alle personvalg sker fortroligt og dermed skriftligt. 

 

9.9. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

9.10. Afstemninger sker ved simpelt flertal, idet forslag til vedtægtsændringer i Dansk 

Land Rover Klub eller i regionsvedtægter, kræver tilsagn fra 2/3-dele af de 

afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kræver tilsagn fra Landsrådet, jf. Bilag A. 

 

9.11. Der udarbejdes fra Regionalforsamlingen et beslutningsreferat, der underskrives 

af dirigenten og referenten, og referatet gøres tilgængeligt for medlemmer og 

sendes til Hovedbestyrelsen senest den 7. marts sammen med det reviderede 

årsregnskab, inventarliste og oplysningsskema over tillidsposter. 

 

10. Udvalg og arrangementer 

 

10.1. Regionsledelsen kan nedsætte specialudvalg blandt sine medlemmer. I særlige 

tilfælde vil ikke-medlemmer kunne deltage i udvalgsarbejde. 

 

10.2. Ethvert udvalg skal have en formand, der tegner udvalget overfor Regionsledel-

sen. 

 

10.3. Ved alle arrangementer skal der være en arrangementsledelse, der har det fulde 

ansvar for arrangements afvikling, herunder, at love og bestemmelser overholdes.  

 

10.4. En arrangementsledelse kan sætte regler og begrænsninger for deltagelse i et 

arrangement. 
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11. Tegningsregel 

 

11.1. Regionen tegnes (i) af Regionslederen forening med Regionens kasserer, (ii) af 

tre bestyrelsesmedlemmer eller (iii) af hele bestyrelsen. 

 

12. Regnskab og revision 

 

12.1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 

 

12.2. Regionens regnskab føres af Regionens kassereren, der drager omsorg for, at 

Regionens midler indsættes på bank- eller sparekassekonti.  

 

12.3. Kassereren varetager alle ind- og udbetalinger vedr. Regionens drift men kan 

efter beslutning i Regionens bestyrelse lade bogføring og udarbejdelse af årsregn-

skab overgå til en ekstern og regelret person med bogføringsindsigt. 

 

12.4. Én gang årligt udarbejder kassereren et årsregnskab og et budget, som kassereren 

fremlægger til godkendelse på Regionalforsamlingen. 

 

12.5. Det årsregnskab, som fremlægges, skal kassereren forlods få revideret af de 

valgte revisorer. 

 

Som Dirigent: 

_______________________ 

 

Tiltrådt af Regionsledelsen: 

 

 

_______________________     _______________________ 

 

 

 

_______________________     _______________________     ______________________ 

 

 


