
Vedtægter for Combi-Camp Clubben 

 

§ 1: Foreningens navn er COMBI-CAMP CLUBBEN, i daglig tale kaldet CCC. 

Foreningens formål er, at formidle samvær og fælles ture for Combi-Camp ejere, familie, samt 

andre teltvogne. 

§ 2: Som medlem kan optages Combi-Camp ejere familier, samt andre teltvogne. 

Ejeren af Combi-Camp /andre teltvogne skal være medlem i mindst 5 år før de kan fortsætte deres 

medlemskab i en campingvogn/autocamper, er dette ikke opfyldt, bliver man udmeldt, og kan ikke 

fortsætte i clubben. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Udmeldelse skal ske skriftligt 

ved henvendelse til kasseren eller formanden.      

§2.a: Et medlemskab dækker personer og familie der bor på samme adresse hvor Combi-

Camp/teltvogn er indregistreret, samt ejerens hjemmeboende børn/delebørn, kæreste og dennes 

hjemmeboende børn/delebørn.  

§ 2.1: Medlemskab: Indmeldelse samt betaling skal ske senest 10 hverdage før 

generalforsamlingen for at være stemmeberettiget og opstillingsberettiget. 

Medlemskab er først gældende når kontingentindbetaling er foretaget. 

§2.1.a: Det er tilladt at medbringe gæster til et stævne mod et gæstegebyr pr. deltager. 

Bestyrelsen fastsætter gebyret ud fra det enkelte stævne.  

En gæst har ikke taleret eller stemmeret, hvis det deltager på et stævne med ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling.  

En person anses for at være gæst til stævnet, hvis det deltager i det sociale samvær på stævnet.  

Stævnegebyret indbetales af medlemmet, der medbringer gæsten.    

§ 3: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert 

år inden den 15. juni og indkaldes med 10 dages varsel, med følgende dagsorden    

1: Valg af dirigent.                                                           6: Fastsættelse af kontingent 

2: Valg af referent.                                                          7: Indkommende forslag..     

3: Valg af 2 stemmertæller.                                           8: Valg af bestyrelse og suppleanter. 

4: Beretningen.                                                                9: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

5: Regnskab og budget.                                               10: Eventuelt 

Afstemning sker ved håndsoprækning, beslutninger træffes ved almindeligt stemmerflertal, hver 

vogn har 2 stemme. Til beslutning og vedtægtsændring og om foreningens opløsning kræves 2/3 

majoritet af de fremmødte medlemmer. For at generalforsamlingen lovligt kan træffe beslutning 

herom, skal sådanne forslag fremgå af dagsorden, der tilstilles medlemmerne samtidigt med 

generalforsamlingens indkaldelse, med 10 dages varsel. 



§4: Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således vælges at 2 er på valg i lige 

årstal og 3 i ulige årstal, genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen og vælger formand, 

næstformand, sekretær, kasseren og bestyrelsesmedlem. Afstemning i bestyrelsen, sker ved 

håndsoprækning, står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Det besluttede føres til 

protokol.  

Formanden skal være indehaver af en Combi-Camp vogn. 

Bestyrelsens daglige virke: 

Kasseren tager sig af alt økonomisk, og tegner clubben alene i forbindelse med den daglige drift. 

Formanden og næstformanden kan også tegne clubben alene i forbindelse med kasserens fravær.   

Ved optagelse af gæld, underskriver hele bestyrelsen. 

§4.1: Eksklusion 

A: Hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter eller udviser utilbørlig adfærd til skade 

for clubbens omdømme internt eller eksternt, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med 

øjebliklig virkning (ved almindeligt stemmerflertal) 

B: Enhver eksklusion kan efter begæring fra den ekskluderede til bestyrelsen behandles på den 

førstkommende ordinære generalforsamling hvortil det ekskluderede medlem har adgang, så 

længe sagen behandles. 

C: Genindtrædelse efter en eksklusion kan kun ske med en ordinær generalforsamlings 

godkendelse. 

§5: Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. Regnskabet udarbejdes af kasseren inden 

udgangen af april til forlæggelse og godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde og på 

generalforsamlingen. 

Regnskabet revideres af generalforsamlingen valgt revisor. 

§6: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder tiloversblevne midler, efter at al gæld er betalt, 

velgørende formål, efter bestyrelsens valg.  

 

Seneste ændring 14. maj 2021. §2.1 + §2.1.a  

Seneste ændring 15. maj 2015: § 6 

Seneste ændringer 30. maj 2014: §2, §2.1, §4    

 

 


