
Love og vedtægter for Dansk BSA Klub. 

Love:  

§1 Klubbens navn er ”Dansk BSA Klub”.  

 

§2 For at blive medlem af Dansk BSA Klub, skal man have interesse for BSA. 

Medlemskabet er først gældende, når foreningen har modtaget såvel 

kartotekskort som kontingent.  

 

§3 Klubbens formål er at bevare BSA motorcykler på de danske veje, samt at 

hjælpe hinanden med reservedele og med at holde motorcyklerne køreklare.  

Vedtægter: 

  

§1 Der afholdes en årlig generalforsamling i klubben. Generalforsamlingen 

skal, for at være lovlig, være indvarslet senest 14 dage tidligere ved 

udsendelse af dagsordenen. Hvor den afholdes er enten bestyrelsens eller 

generalforsamlingens afgørelse. Dog forsøges de afholdt så geografisk 

retfærdigt som muligt.  

 

§2 Bestyrelsen består af : En formand, en kasserer, en sekretær samt 4 

bestyrelses medlemmer. Derudover udpeges 2 suppleanter og en kritisk 

revisor.  

 

§3 Bestyrelsen konstituerer efter hver generalforsamling sig selv. Medlemmer 

som indvælges som henholdsvis bestyrelsesmedlem eller suppleant vælges for 

en toårig periode således at folk valgt ind i ulige år også fratræder eller 

genvælges i ulige årstal. 

Indvælges en suppleant i bestyrelsen beholder denne sin periode således at 

der naturligt bliver valg til bestyrelsen på fire det ene år og tre det 

efterfølgende. 

§ 3A Foreningen tegnes af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. 

Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen 

indgåede forpligtelser. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen 

tilhørende.  Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens 

forpligtelser. 

§4 Valg af bestyrelse foretages skriftligt, således at man på 1 stemmeseddel 

skriver det antal navne, som der er bestyrelsesmedlemmer på valg.  

 

§5 Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden.  

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af halvdelen af bestyrelsen, 

eller en tredjedel af medlemmerne.  

 



§7 Ændringer a love og vedtægter, kan kun ske på generalforsamlingen, ved 

afstemning, når over halvdelen af de fremmødte stemmer for ændringen, og 

generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Forslag til ændringer af love og 

vedtægter, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen.  

 

§8 Enhver afstemning skal foretages skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.  

 

§9 Udelukkelse af medlemmer, på grund af upassende opførsel eller uheldig 

optræden, kan foretages af bestyrelsen eller et flertal af generalforsamlingen.  

 

Godkendt af generalforsamlingen den 4. oktober 1980, med ændringer 2. 

oktober 1982, 23. maj 1992, 10. Juni 1995, 17. Juni 2006, 21. juni 2008 og 

14. Juni 2014. 

 


