
 
 
 

FORPLIGTELSER 
§ 8 

 
Stk. 1.  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 

personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene 
foreningen hæfter for med sin formue. 

Stk. 2.  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over 
for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

Stk. 3.  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art. 

Stk. 4.  Bestyrelsen administrerer foreningens formue.  
 
 

REGNSKAB 
§ 9 

 
Stk. 1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 14 dage før 

det fastsatte generalforsamlingstidspunkt afgiver bestyrelsen 
driftsregnskabet og status til revisionen. 

 
 

OPLØSNING 
§ 10 

 
Stk. 1.  Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en, med det 

formål særligt indkaldt, generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 
2/3 majoritet af de fremmødtes afgivne gyldige stemmer. 

Stk. 2.  I tilfælde af foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen, 
hvem den eventuelle formue tilfalder. 

Stk. 3.  Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af 
formue m.m. er effektueret. 

 
 
Således vedtaget som vedtægter på generalforsamlingen den 5. juni 2016, 

for erstatning for vedtægter af 12/5-2012 

 
 

Sign. Dirigent Ena Pedersen 

 

Vedtægter for  
ROOTES-DANMARK. 

 
NAVN OG HJEMSTED 

§ 1 
 

Stk. 1.  Foreningens navn er ROOTES Danmark. 
Stk. 2.  Foreningens hjemsted er Formandens bopælskommune.  

 
 

FORMÅL 
§ 2 

 
Stk. 1.  Foreningens formål er at bevare og fremme interessen for Rootes 

køretøjer af teknisk-historisk interesse. Rootes køretøjer er: Hillman, 
Humber, Singer, Sunbeam, Sunbeam-Talbot, Commer & Karrier 
produceret i UK og på licens uden for UK, samt biler af disse mærker 
produceret før de blev optaget i Rootes Group og efter Chryslers 
overtagelse af Rootes Group. 

• At rådgive om muligheder for reservedelsforsyninger og andet i 
forbindelse med restaurering, vedligeholdelse, syn mv. 

• At holde kontakt til lignende klubber i udlandet. 

• At afholde årligt træf, møde og udstilling i den periode, hvor det 
forsikringsmæssigt er tilladt at køre veteranbil og køretøjerne 
overholder myndighedernes forskrifter.  

• At udgive klubbladet ”Rootes Danmark”. 

• At føre register over køretøjer & medlemmer. 
Stk. 2.  Foreningen er politisk uafhængig. 
 

 
MEDLEMSKAB 

§ 3 
 

Stk. 1.  Som medlem kan optages personer, som ejer eller har interesse for 
Rootes køretøjer.  

Stk. 2.  Udmeldelse af foreningen skal meddeles bestyrelsen skriftligt inden 
udgangen af et regnskabsår.  

Stk. 3.  Kontingentperioden følger kalenderåret. Kontingentet for 
indeværende år skal være betalt inden årets generalforsamling. 



Kontingentrestance medfører ekstraomkostninger til inddrivelse og 
tab af medlemsrettigheder. 

 
Stk. 4.  Enhver, som modarbejder foreningens interesser, opfører sig 

utilstedeligt over for andre medlemmer eller af anden grund skønnes 
ikke at være værdig til at være medlem af foreningen, kan 
bestyrelsen nægte optagelse; henholdsvis ekskludere efter en skriftlig 
advarsel.   

Stk. 5.  Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende 
generalforsamling. 

Stk. 6.  En enig bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, der er 
kontingentfri. 

 
 

 GENERALFORSAMLINGEN 
§ 4 

 
Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes inden udgangen af 3 kvartal og indkaldes 
via klubbladet Rootes Danmark, der udkommer mindst 1 måned før 
generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.  

Stk. 2.  Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance. 

Stk. 3.  En fraværende stemmeberettiget kan stemme ved fuldmagt ved at et 
stemmeberettiget medlem fremlægger en stemmefuldmagt.  

Stk. 4.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 5.  En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte medlemmer.  

Stk. 6.  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, 
(mere end 50 % af de gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke 
med). Dog kræves ved eksklusion og til ændring af disse vedtægter 
2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.  

Stk. 7.  Det skriftlige referat over vedtagne beslutninger underskrives af 
dirigenten og har dermed juridisk gyldighed. 

  
 

DAGSORDEN 
§ 5 

 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes efter en dagsorden, der 

indeholder som minimum følgende punkter:  

 
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent og stemmetæller. 
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Kontingent. 
7. Budget forelæggelse til godkendelse 
8. Valg af  

a. Bestyrelsesmedlemmer  
b. 1 revisor for 1. år.  

9. Eventuelt. 
 
 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
§ 6 

 
Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af 

bestyrelsen finder det fornødent, eller når mere end 30 % af 
medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

Stk. 2.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at 
kravet herom er modtaget af formanden og den skal skriftligt 
indvarsles med mindst 14 dage til hvert medlem. 

 
 

BESTYRELSEN 
§ 7 

 
Stk. 1.  Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, der 

vælges forskudt for 2 år ad gangen. 
Stk. 2.  Det tilstræbes, at bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. 
Stk. 3.  Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand, kasserer og 

sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  
Stk. 4.  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved vidtgående 

beslutninger dog af den samlede bestyrelse.  
Stk. 5.  Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen 

stemmer for forslaget. 
Stk. 6.  Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem 

generalforsamlingerne.  
Stk. 7.  Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes 

senest ved næste bestyrelsesmøde. 


