
LOVE OG VEDTÆGTER FOR 
 

ODENSE MINI RACING KLUB 

 

STIFTET 1. AUGUST 1970 
 
 

NAVN    §1.   
Klubbens navn er Odense Mini Racing Klub forkortet OMR. 
 

FORMÅL    §2.  
Klubbens formål er at fremme interessen for miniracing i Odense og omegn. Dette 
søges opnået ved afholdelse af diverse klubaktiviteter, såsom klubløb, klubaftener 
med bygning af biler og hvad dertil hører, samt det at give unge, mulighed for 
kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid. 
Ligeledes er det klubbens formål at videregive kendskabet og tekniske informationer 
om den mekanik sådanne miniracing biler har. 
Det er også klubbens formål at tage del i de aktiviteter som Dansk Mini Racing Union 
har landet over samt støtte unionen i dens virke og arbejde. 
 

BESTYRELSE   §3.  
Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges for en periode på 2 år. 
Bestyrelsen er på valg således – formand og bestyrelsesmedlem på valg i ulige år, 
øvrig bestyrelse på valg lige år. Bestyrelsen består af følgende: Formand, kasserer og 
1 bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Formanden leder bestyrelsesmøderne. 
 

MEDLEMSKAB   §4.  
Der kan optages både aktive og passive medlemmer i klubben. Passive medlemmer har 
ikke stemmeret på klubbens generalforsamling. 
Ved et medlemskab af klubben forpligtiger man sig til at lade sig registrere i klubben 
og betale startpenge i de løb den enkelte deltager i. Startpenge/løbsafgifter 
bestemmes på generalforsamlingen. 
For deltagelse i DM løb, arrangeret af DMRU, kræves kvalifikation gennem klubløb 
samt at den enkelte er restance fri. 
Udmeldelse af klubben skal foretages senest 1 måned førend regnskabsårets afslut-
ning. 
 
 

REGNSKAB   §5.  
Klubbens økonomiske regnskab administreres af kasseren. Regnskabsåret er kalen-
deråret. Klubbens midler indsættes på bankbog. 
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, som desuden 
skal kommentere det fremlagte regnskab og fremsige berettiget kritik. 
 

GENERALFORSAMLING  §6.  
Generalforsamlingen er den højeste besluttende myndighed i alle anliggender. På ge-
neralforsamlingen fastsættes klubbens love og regler og kun generalforsamlingen kan 
give eller ophæve klubbens love og regler. Dette sker ved alm. stemmeflertal. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i februar måned. 
Der varsles herom, ved opslag i klubben senest 3 uger før. 
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kasserens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen, suppl. og revisorer 

Suppl. og revisorer er på valg hvert år 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal afleveres til bestyrelsen senest 14 
dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges i klubben 
ligeledes 14 dage før. 
 

EXTRAORDINÆR  

GENERALFORSAMLING  §7.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Den kan 
afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter opfordring herom, fra mindst 2/3 
af medlemmerne i klubben. 
 

OPLØSNING   §8.  
Klubben kan opløses ved en generalforsamling, med stemmer fra 2/3 af medlem-
merne. Ved opløsning af klubben, skal den eventuelle formue, gå til foreninger eller 
sammenslutninger, der udfører ungdomsarbejde i Odense Kommune. 
Regnskabet skal ved opløsning, tilstilles hvert enkelt medlem skriftligt. 
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