Togklubben 1:32
Klublove:
12/3/2008
§ 1 Navn
Foreningens navn er Togklubben 1:32, Klubbens hjemsted er: c/o UVM, Vester Voldgade 123
DK-1552 København K.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at være samlingssted for modeltogskørere i størrelsen 1:32 også kaldet
Spor-1.
§ 3 Medlemmer
Som medlem af foreningens, kan optages enhver der har interesse i denne størrelse modeltog,
og som forpligter sig til at overholde klubbens regler. Ophør af medlemskab kan ske ved
udmeldelse, sletning som følge af restance eller eksklusion, som vedtaget af en
generalforsamling. Det forventes at man ved indmeldelse i Togklubben 1:32 som aktiv, deltager
aktivt ved byggemøder og udstillinger i den udstrækning det nu er muligt. Samt deltager i
øvrige arrangementer efter behov fra Foreningen. Personer under 15 år optages normalt ikke
som medlemmer. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.
§ 3a
Klubben råder over moduler til et driftsklart anlæg. Ethvert medlem er velkommen til at bringe
egne moduler med, så længe de passer til anlægget. Evt. overgangsmodul(er) til eget system
sørger det enkelte medlem selv for. Plan for udformning af landskab, vil blive udarbejdet med
angivelse af hvilke produkter og farver der skal bruges.
§ 4 Kontingent
Kontingentets størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Det betales halvårsvis forud pr. 1.
april samt pr. 1. oktober. Har et medlem ikke betalt fuldt kontingent inden næste kontingent
periode, ophører medlemskabet, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, og der
inden er truffet aftale med Kassereren.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år senest i første kvartal og skal behandle følgende dagsorden for det efterfølgende år:
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2 Formandens beretning.
Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
En kasserer - vælges for 2 år - de ulige årstal.
Et bestyrelsesmedlem - vælges for 2 år - de lige årstal.
Et bestyrelsesmedlem - vælges for 2 år - de ulige årstal.
En næstformand - vælges for 2 år - de lige årstal.
Pkt. 6 Valg af formand – vælges for 2 år – de ulige årstal

Pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Pkt. 8 Eventuelt
Regler for generalforsamlingen:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis halvdelen af
medlemmerne fremsætter skriftligt forslag herom, med angivelse af de sager der ønskes
behandlet.
Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af
dagsordenen. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter forslaget
er modtaget af formanden.
Forslag der sigter mod en behandling på generalforsamling, må være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Et hvert fuldt betalende, aktivt* medlem over 18
år, som ikke er i kontingent restance, har stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne
lige, er formandens stemme afgørende. Såfremt blot et medlem ønsker det, afholdes skriftlig
afstemning.
(* - ved aktivt forstås den eller de medlemmer som betaler kontingent som aktiv)
Et kortfattet referat af generalforsamlingen skal indføres i foreningens forhandlingsprotokol.
§ 6 Bestyrelse
Mellem generalforsamlingerne ledes klubben af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges af
generalforsamlingen. For at kunne vælges til bestyrelsen, skal medlemmet have været
fuldgyldigt medlem af foreningens i mindst 2 år.
Bestyrelsessuppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne.
Valg til bestyrelsen gælder indtil følgende ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning.
Bestyrelsen fastlægger selv forretningsgangen og fordeler opgaverne mellem sine medlemmer.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er
formandens stemme afgørende.
Et kortfattet referat af bestyrelsesmøderne skal indføres i foreningens forhandlingsprotokol.
§ 7 Regnskab
Regnskabsåret løber fra kalenderårets start, til kalenderårets slutning. Årsregnskabet der skal
være underskrevet af kassereren og af den af generalforsamlingen valgte revisor, fremlægges til
behandling på den ordinære generalforsamling.
§ 8 Materiel
Alt, af klubben indkøbte, fast* materiel er foreningens ejendom. Det stilles dog til rådighed for
medlemmerne ved fællesarrangementer i den udstrækning det er muligt. Medlemmer er
velkomne til at bruge eget materiel på Foreningens anlæg/materiel.
(* ved fast materiel forstås alt/alle ”nagelfast” materiel/materialer samt moduler)
§ 9 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer Senest 1 måned før ny betalingsperiode begynder. Ved
udmeldelse kan ikke gøres krav på det af klubben indkøbte materiel/materialer
§ 10 Klubbens ophør
For ophør af klubben skal 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for, på en lovligt varslet
ordinær, eller ekstraordinær, generalforsamling. Heraf skal mindst 50% af de
stemmeberettigede medlemmer i foreningen være fremmødt
Ved ophør skal foreningens materiel sælges, samlet eller delvis på en måde som kommer alle
medlemmer til gode i form af højst mulige salgspris. Når alt er solgt, opgøres foreningens konto
og alt lægges sammen og deles ligeligt mellem alle foreningens medlemmer med mindst 2 års
aktivt medlemskab. Generalforsamlingen beslutter salgssted.
Bestyrelsen D. 12/3/2008

