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Underskrifter 

VEDTÆGTER 

§ 1 NAVN 

Klubbens navn er Dansk Land - Rover Klub. 

Klubbens hjemsted og adresse er den til enhver tid værende formands opholdskommune 

og folkeregister adresse. 

§ 2 FORMÅL 



Dansk Land-Rover Klub er en landsomfattende interesseorganisation hvis formål er, i 

enhver henseende, at varetage medlemmernes interesser, som ejere og brugere af Land-Rovere. 

Klubben er uafhængig af politiske partier. 

Formålet søges fremmet ved blandt andet: 

a) At give medlemmerne en så sikker og økonomisk kørsel som muligt. Blandt andet ved at 

arrangere 

terrænkørsel og instruktionsmøder. 

b) At samle og distribuere oplysninger om rejser og ekspeditioner, der er foretaget i Land - Rover. 

c) At fremme kontakten mellem medlemmer, blandt andet ved udsendelse af publikationer. 

d) At deltage i nationale, såvel som internationale terrænmotorsportsstævner og at holde kontakt til 

nationale, såvel som internationale klubber med samme formål. 

e) At hjælpe udenlandske Land - Rover kørere, der måtte have problemer med køretøjet i Danmark. 

f) At informere klubbens medlemmer således, at disses færden i naturen sker sikrest muligt og med 

mindst mulig belastning af denne. 

g) At udbrede interessen for og kendskabet til Land - Rovere. 

§ 3 MEDLEMSKAB 

a) Som medlem kan optages enhver person, der har interesse for Land - Rovere. 

b) Såfremt et nyt medlem ikke har tilkendegivet noget andet, tildeles medlemmet den region, hvori 

medlemmet har postadresse. 

c) Ændringer i medlemskabet, f.eks. adresse eller region, skal af medlemmet selv skriftligt 

meddeles 

Hovedkassereren. 

d) Medlemskabet gælder hele husstanden i lovens forstand. 

e) Udmeldelse, der kun kan ske til udgangen af et kalenderår, skal ske skriftligt til 

Hovedbestyrelsen, 

senest 1. December. 

f) Genoptagelse af tidligere ekskluderede medlemmer, kan kun ske efter skriftlig begæring til 

Hovedbestyrelsen, og dennes godkendelse. 

g) Et fuldt enigt Landsråd kan udnævne æresmedlemmer. 

 

 

§ 4 KONTINGENT 

a) Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af Landsrådet for det følgende år og opkræves en gang 

om 

året. 

b) Kontingentet forfalder den 1. januar, dog med sidste rettidige indbetalingsdato iht. § 9 

c) Manglende kontingent indbetaling medfører omgående sletning fra medlemslisten, hvilket 

naturligvis afskærer deltagelse i arrangementer og for brug af klubbens goder så som rabataftaler og 

forsikringsordning m.m. 

d) Genindmelder et restanceslettet medlem sig ved indbetaling af kontingentet, genindtræder han 

med 

fulde rettigheder fra indbetalingstidspunktet at regne. 

e) Indmeldelser efter 30. juni betaler halvt kontingent for indeværende år og ved indmeldelse efter 

den 

31. oktober skal der blot betales det følgende års kontingent. 

§ 5 TILLIDSPOSTER 

Stk. 1. Tillidsposter kan kun beklædes af medlemmer, der er dokumenteret ejer af en Land-Rover 

eller har 



været medlem i sammenlagt mindst et år. 

Stk. 2. Medlemmer af Hovedbestyrelsen, Regionsledelse må ikke være bestyrelsesmedlemmer i 

andre 

nationale terrænvogns- eller terrænbilsmærkeklubber/foreninger. 

§ 6 KLUBBENS LEDELSE 

Stk. 1. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse på 5 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer, der vælges af Landsrådet blandt klubbens medlemmer. Valget gælder for 

en periode på tre år. Det ene år er formanden på valg, næste år er sekretæren og 

bestyrelsesmedlem 1 på valg, og tredje år er kasserer og bestyrelsesmedlem 2 på valg. 

Desuden vælges to suppleanter for en enårig periode. 

Stk. 2 Hvis et medlem af HB afgår i utide, eller betingelserne for valg ikke længere opfyldes, 

indtræder én 

af suppleanterne. Valget sker iht de på Landsrådet modtagne stemmer. 

§ 7 HOVEDBESTYRELSENS BEFØJELSER OG FORRETNINGSORDEN 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen repræsenterer klubben og har, under ansvar over for Landsrådet, den hele 

ledelse og varetager klubbens anliggender, ligesom den råder over klubbens pengemidler til 

fremme af de i vedtægterne fastsatte formål, samt til udførelse af landsrådsbeslutninger. 

Hovedbestyrelsen fastlægger ligeledes retningslinier og vilkår for klubbens regionale inddeling 

herunder Regionernes antal, geografiske områder og benævnelser - samt størrelse af 

regionsandele og/eller tilskudsbeløb, der kan overføres til Regionernes rådighed. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træder sammen så ofte formanden 

eller 

to medlemmer af Hovedbestyrelsen finder det fornødent. Ved formandens fravær indtræder 

sekretæren som fungerende formand. Dette gælder også ved Landsråd. 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og sagernes 

afgørelse sker ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed ved behandling af almindelige sager er formandens stemme afgørende. 

Hovedbestyrelsesmødernes forløb nedfældes i et beslutningsreferat, der underskrives af 

mødedeltagerne. Kopi af referatet sendes til regionslederne. Hovedbestyrelsen er berettiget til at 

nedsætte specialudvalg blandt klubbens medlemmer. I særlige tilfælde vil ikke-medlemmer kunne 

deltage i udvalgsarbejde. 

Stk. 3 Tegningsregler 

Klubben tegnes juridisk og økonomisk af Formand i forening med Kassereren, begge medlem af 

Hovedbestyrelsen.  

Klubbens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt, idet en sådan fuldmagt skal være 

tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger: 

a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne klubben i økonomiske 

anliggender og 

b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 

klubbens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt til at indgå aftaler herom. 

 

Stk. 4. Drift af Oasen og Klubbutikken 

Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af Oasen og Klubbutikken. Redaktør og 

Klubbutikbestyrer vælges hvert år af Landsrådet. HB udpeger i samarbejde med Redaktør og 

Klubbutikbestyren evt. øvrige personer til varetagelse af driften af disse funktioner. Landsrådet 

afstikker de overordnede retningslinier for driften af Oasen og Klubbutikken. 

§ 8 UDVALG 



Udvalg til fremme at DL - RK’s formål kan efter HB’s godkendelse eller efter flertalsafgørelse i 

Landsråd 

oprettes. Udvalgsformanden tegner udvalget over for HB og Landsrådet, og udpeger selv det antal 

hjælpere, han har behov for. Udvalgsformanden udfærdiger ved årets udgang en beretning om 

udvalgets 

virke i årets løb, samt, såfremt udvalget har fået stillet midler til rådighed, et komplet regnskab for 

forløbne år og et budget for indeværende år. Det af udvalgsformanden underskrevne regnskab og 

budget 

fremsendes til Hovedkassereren senest den 1. februar. 

§ 9 TIDSLINIE 

Stk. 1. Alle medlemmers pligter 

Senest den 15. januar skal forslag til behandling på Ordinær Regionalforsamling afleveres hos 

Regionsledelsen. Hvis forslaget også ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også 

indsendes dertil, jfr. sidste dato for dette. Senest den 15. januar skal forslag til behandling på 

samme års Landsråd være Hovedbestyrelsen i hænde. 

Ikke rettidig betaling betyder fortabelse af stemmeret ved Ordinær såvel som Ekstraordinær 

Regionalforsamling i henhold til § 4. 

Stk. 2. Regionsledelsens pligter. 

Indkalde til Ordinær Regionalforsamling i henhold til § 16, stk.2. 

ved indsendelse i Oasen med henblik på offentliggørelse i januar Oasen. Alternativt kan indkaldelse 

ske ved brev eller via mail med mindst 4 ugers varsel.  

Senest den 15. januar skal regionsregnskab afleveres til regionsrevisor. 

Senest den 15. januar skal Regionsledelsen have forslag til behandling på Ordinær 

Regionalforsamling i hænde. 

Senest den 15. januar skal Regionsledelsen indsende egne forslag til behandling på samme års 

Landsråd. 

Senest den 30. januar skal det reviderede regionsregnskab afleveres af revisor til regionsledelsen. 

Senest den 30. januar modtager Regionsledelsen fra Hovedbestyrelsen indkomne forslag til 

Landsråd. 

Imellem den 6. og den sidste dag i februar skal Ordinær Regionalforsamling afholdes. 

Senest den 7. marts skal revideret regnskab, inventarliste, oplysningsskema over Tillidsposter og 

referat af Ordinær Regionalforsamling være Hovedbestyrelsen 

i hænde. Alt i underskrevet stand, men må gerne være i elektronisk form. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsens pligter 

I perioden januar til og med marts skal regnskab og budget udarbejdes. 

Senest den 15. januar skal forslag til behandling på Landsråd være i hænde. 

Senest den 30. januar fremsender Hovedbestyrelsen til Regionsledelserne indkomne forslag til 

Landsråd. 

Senest den 7. marts modtages ballancetal fra regionerne og tilføjes klubbalancen. 

Senest den 7. marts modtages revideret regnskab, inventarliste, oplysningsskema over 

Tillidsposter, referat af Ordinær Regionalforsamling og dispensationsansøgninger fra 

Regionsledelserne. Alt skal være i underskrevet stand, men må gerne være i elektronisk form. 

Senest den 15. marts skal klubbens hovedregnskab afleveres til klubrevisorerne. 

Senest den 7. april skal det reviderede regnskab afleveres af revisorerne til Hovedbestyrelsen. 

Senest 14 dage før Landsråd skal der ske indkaldes i henhold til § 12, stk. 2. 

Imellem den 21. april og den 31. maj skal Landsråd afholdes. 

§ 10 KLUBREGNSKAB - HOVEDKASSEREREN 



Stk. 1. Klubbens regnskab føres af Hovedkassereren, der drager omsorg for, at klubbens midler 

indsættes 

på giro, bank eller sparekassekonti. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Hovedkassereren sender de samlede regnskaber (Hovedklubbens, Regionernes, Oasens, 

Klubbutikken og Udvalgs) til klubbens revisorer senest i henhold til § 9. 

Det reviderede årsregnskab fremlægges af Hovedkassereren på Hovedbestyrelsesmødet forud for 

indkaldelsen til Landsrådet. Det af Hovedbestyrelsen godkendte regnskab udsendes sammen med 

indkaldelsen til Landsrådet. 

Hovedkassereren varetager alle ind- og udbetalinger vedr. klubbens drift, men kan efter beslutning 

i Hovedbestyrelsen vælge at overdrage bogføring og udarbejdelse af årsrapport til ekstern partner. 

Hovedkassereren er pligtig til, på forlangende, at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning 

for Hovedbestyrelsen og Klubrevisorer. 

Stk. 2. Revision af de under stk. 1 nævnte regnskaber foretages af Klubbens revisorer. Disse er 

forpligtet 

til at foretage revisionen i henhold til klubbens Revisor Instruks, der er dokumenteret i klubbens 

”Regler og bestemmelser”. Det færdigreviderede regnskab skal af Klubrevisorerne overdrages til 

HB Kassereren senest i henhold til § 9. Kassereren skal derefter sørge for at det færdige reviderede 

regnskab sendes til HB sekretæren der udsender det per e-mail til regionledelserne sammen med 

indkaldelsen til landsråd. 

§ 11 LANDSRÅD 

Stk. 1. De delegerede 

Til Landsrådet, der er klubbens øverste myndighed, møder hver region med 3 delegerede. 

Regionslederne er automatisk regionens ene medlem af Landsrådet. De delegerede vælges på 

Regionalforsamlingen jævnfør § 17, og er forpligtede til at repræsentere de på 

Regionalforsamlingen vedtagne forslag og ideer over for Landsrådet. 

Stk. 2. Indkaldelse 

Som beslutningsdygtigt anses det Landsråd, der er indkaldt skriftligt via e-mail til de efter § 12. stk. 

1. opgivne delegerede - med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til Landsrådet skal indeholde en 

dagsorden med angivelse af, hvilke emner, der skal behandles, vedlagt kopier af rettidigt indkomne 

skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen, Regionsledelser og medlemmer, samt kopi af det reviderede 

årsregnskab. 

Stk. 3. Forslag 

Alle forslag til Dagsorden, der skal behandles på Landsrådet, skal være Hovedbestyrelsen i hænde 

senest i henhold til § 9. HB udsender herefter forslagne til Regionerne senest i henhold til § 9. 

Ansøgninger om dispensationer skal være HB Sekretæren i hænde senest i henhold til § 9. 

Stk. 4. Tidspunkt og dagsorden Landsrådet, der er klubbens øverste myndighed, holder ordinært 

møde 

hvert år i henhold til fristen i § 9 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Godkendelse af dagsorden. 

5. Godkendelse af referat fra sidste Landsråd. 

6. Hovedbestyrelsens beretning. 

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse. 

8a. Udvalgene fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse. 

9. Fastsættelse af kontingent. 



10. Orientering fra de nedsatte udvalg. 

11. Indkomne skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen, Regionsledelser, udvalg og medlemmer. 

12. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen. 

13. Valg af udvalgsformænd for en et-årig periode. 

14. Valg af to Klubrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. 

15. Eventuelt. 

Stk. 5. Afstemning 

På Landsrådet kan der alene træffes beslutning om de på dagsordenen optagne emner. 

Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, såfremt mindst 1 person begærer det, skal der 

afholdes skriftlig afstemning. Afstemning ved personvalg skal altid ske skriftligt. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeberettiget er kun Delegerede iht. stk. 1. 

Stk. 6. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på ordinære Landsråd. Vedtægtsændringer kræver 

mindst 2/3 flertal af de ved Landsrådet afgivne stemmer. 

Stk. 7. Referat 

Om det på Landsrådet passerede udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og 

referenten. 

Referatet udsendes til de delegerede og godkendes endeligt på førstkommende Landsråd. 

samt 

Stk. 8. Ekstraordinært Landsråd 

Ekstraordinært Landsråd holdes, når Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 

af de Landsrådsdelegerede fremsender skriftlig motiveret begæring herom til formanden med 

angivelse af forhandlingerne og/eller dagsorden. Når en sådan begæring indgives, skal det 

Ekstraordinære Landsråd holdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse og indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. 

§ 12 REGIONERNE 

Klubben er inddelt i geografiske regioner jævnfør § 7, stk. 1. Klubbens aktiviteter foregår i 

regionernes regi, men arrangementerne er åbne for alle klubbens medlemmer. Det er dog 

nødvendigt før deltagelse i en anden regions arrangementer, at melde sin ankomst til den 

pågældende regions eller arrangementsledelse. 

§ 13 REGIONERNES LEDELSE 

Stk. 1. Hver region ledes af en Regionsledelse bestående af: regionsleder, sekretær og kasserer, som 

vælges særskilt på den ordinære Regionalforsamling i overensstemmelse med § 5, stk. 1 og stk. 2. 

Valget gælder for en to-årig periode, således at regionsleder afgår på ulige årstal, og sekretær og 

kasserer på lige årstal. Genvalg er tilladt. 

Stk. 2. Regionalforsamlingen kan i overensstemmelse med § 5 vælge yderligere to medlemmer til 

Regionsledelsen for en to-årig perioder med afgang på henholdsvis lige og ulige årstal. 

Regionsledelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. 

Stk. 3. Hvis et medlem af Regionsledelsen afgår i utide, eller hvis betingelserne for valg i øvrigt 

ikke 

længere opfyldes, skal Regionsledelsen på førstkommende Regionsledelsesmøde konstituere sig 

selv, og indkalde de på Regionalforsamlingen valgte suppleanter. De således foretagne ændringer 

skal godkendes på førstkommende Regionalforsamling, efter reglerne om valg, og således at de 

ændrede poster bliver valgt for den resterende valgperiode. 

§ 14 REGIONSLEDELSENS BEFØJELSER OG FORRETNINGSORDEN 

Stk. 1. Regionsledelsen repræsenterer Regionen og har, under ansvar over for Regionalforsamling, 

Hovedbestyrelsen og Landsrådet, den hele ledelse og varetager regionens anliggender, ligesom den 

råder over Regionens pengemidler til fremme af de i vedtægterne fastsatte formål, samt til 



udførelse af Regionalforsamlingens og Landsrådets beslutninger. 

 

Stk. 2. Regionsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træder sammen så ofte, som 

regionslederen eller to ledelsesmedlemmer finder det fornødent. Ved regionslederens fravær 

indtræder sekretæren som fungerende regionsleder. Dette gælder også ved Regionalforsamlinger 

og Landsråd. 

Regionsledelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og sagerne 

afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er regionslederens stemme 

afgørende. Mødernes forløb nedfældes i et beslutningsreferat, der underskrives af 

mødedeltagerne. 

 

Stk. 3. Regionsledelsen vælger Chefinstruktøren. 

Valget forelægges førstkommende Ordinære Regionalforsamling til godkendelse. 

 

Stk. 4. Regionsledelsen er berettiget til at nedsætte specialudvalg udpeget blandt klubbens 

medlemmer. I 

særlige tilfælde vil ikke-medlemmer, med Hovedbestyrelsens godkendelse, kunne deltage i 

udvalgsarbejde. 

Stk. 5. I forbindelse med arrangementer skal der udpeges en arrangementsledelse, der har det fulde 

ansvar for arrangementets afvikling, herunder overholdelse af love og bestemmelser. 

Stk. 6. Arrangementsledelsen kan fastsætte begrænsninger i forhold til, hvilke medlemsgrupper, der 

kan 

deltage i arrangementet. Sådanne begrænsninger skal annonceres i klubbens medlemsblad  

”Oasen” senest én måned før arrangementet holdes. 

§ 15 REGIONSREGNSKAB - REGIONSKASSERER 

Stk. 1. Regionens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at regionens midler indsættes 

på 

giro-, bank- eller sparekassekonti. Kassereren modtager alle indbetalinger til Regionen og af holder 

alle udgifter. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 

Revideret årsregnskab fremlægges af kassereren på Regionsledelsesmødet forud for afholdelsen af 

Regionalforsamlingen. Kassereren er pligtig til, på forlangende, at fremlægge regnskabsbøger og 

kassebeholdning for Hovedbestyrelsen, Regionsledelsen, Klubrevisorer og Regionsrevisorer. 

Stk. 2. Revisionen af regnskabet foretages af de på Regionalforsamlingen valgte revisorer i henhold 

til 

klubbens Revisor Instruks. Revisorerne er forpligtet til at foretage revision senest 14 dage efter, at 

de af kassereren har fået meddelelse om, at regnskabet er afsluttet, dog således at revisionen skal 

være tilendebragt senest i henhold til § 9. 

§ 16 REGIONALFORSAMLING 

Stk. 1. Deltagere 

Alle medlemmer af Regionen, der kan dokumentere gyldigt medlemskab, kan deltage på 

Regionalforsamlingen. 

Stk. 2. Indkaldelse 

Som beslutningsdygtig anses den Regionalforsamling, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel, i 

henhold til § 9. 

Indkaldelsen skal indeholde en henvisning til dagsorden iflg. vedtægterne samt hvilke eventuelle 

emner der skal behandles. 

Stk. 3. Forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på Regionalforsamlingen, skal være regionslederen i hænde senest i 



henhold til § 9. 

Stk. 4. Tidspunkt og Dagsorden 

Ordinær Regionalforsamling holdes hvert år i henhold til § 9. Regionalforsamlingen indkaldes med 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Godkendelse af dagsorden. 

5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling. 

6. Regionsledelsens beretning. 

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse. 

9. Orientering fra nedsatte specialudvalg. 

10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen. 

10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne. 

11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen. 

12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. 

13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig 

periode. 

14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren. 

15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg. 

16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. 

17. Eventuelt. 

Stk. 5. Afstemning 

Hvert medlemsnummer giver ret til én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Regionalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtaget de i stk. 6 

nævnte tilfælde. 

Stk. 6. Vedtægtsændringer 

Til forslag om vedtægtsændringer, der senere ønskes behandlet på Landsrådet, kræves 2/3 flertal 

af de på Regionalforsamlingen afgivne stemmer. 

Stk. 7. Referat Forretningsgang 

Om det på Regionalforsamlingen passerede udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af 

Dirigenten og referenten. Referatet sendes sammen med det reviderede regnskab, inventarliste og 

oplysningsskema så det er HB i hænde senest i henhold til § 9. Regnskabet 

fremlægges for Regionalforsamlingen på det af HB udleverede regnskabsskema. Referat, 

oplysningsskema og det reviderede regnskab, skal indeholde de underskrifter, som der er angivet i 

vedtægterne. Det skal tydeligt fremgå af referatet, om regnskabet er blevet godkendt af 

regionalforsamlingen. I referatet skal der ligeledes stå hvilke medlemmer inkl. medlemsnummer, 

der er blevet valgt til de forskellige tillidsposter. Oplysningsskemaet skal være udfyldt med navn, 

medlemsnummer og telefonnummer på samtlige tillidsposter i Regionen. Materialet sendes herefter 

til Hovedbestyrelsen. 

Stk. 8. Ekstraordinær Regionalforsamling 

Ekstraordinær Regionalforsamling holdes, når Regionsledelsen eller Hovedbestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller mindst ¼ af Regionens medlemmer fremsender en skriftlig motiveret begæring 

herom til regionslederen (med kopi til Hovedbestyrelsen), med angivelse af forhandlingerne 

og/eller dagsorden. Når en sådan begæring indgives, skal den Ekstraordinære Regionalforsamling 

holdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. På 

Ekstraordinær Regionalforsamling kan der kun besluttes ud fra den udsendte dagsorden. 



§ 17 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSE 

Ethvert medlem bør virke for klubbens formål, bl.a. ved assistance - beredvillighed, når andre 

medlemmer har behov for hjælp ved motorstop eller lignende. Bestemmelser i klubbens vedtægter 

samt gældende Landsrådsbeslutninger skal efterkommes. 

§ 18 EKSKLUDERING 

Stk. 1. Grov tilsidesættelse af klubbens vedtægter og gældende Landsrådsbeslutninger kan medføre 

ekskludering af enkeltpersoner indenfor en husstand eller hele husstanden jævnfør § 3. 

Stk. 2. Hvis husstanden repræsenterer flere medlemsnumre, er det kun den/de personer, der er 

omfattet 

af det implicerede medlemsnummer der ekskluderes. 

Stk. 3. En af Hovedbestyrelsen foretagen ekskludering kan appelleres til førstkommende ordinære 

Landsråd, hvor afgørelsen kan ændres med 2/3 flertal af de på Landsrådet afgivne stemmer. 

Stk. 4. Den ekskluderede part har ret til at være til stede på det Landsråd, hvor appellen behandles. 

Stk. 5. Appel har ikke opsættende virkning. 

Stk. 6. Af hensyn til bestemmelsen i § 3, punkt c), må eventuelle ikke ekskluderede personer inden 

for 

husstanden / medlemsnummeret, der fortsat ønsker medlemskab af Dansk Land-Rover Klub, 

derfor søge om fornyet optagelse - med nyt medlemsnummer. 

§ 19 MEDLEMSKARTOTEKET 

Klubben fører et medlemskartotek, der løbende skal være a jour ført. Medlemskartoteket føres på 

foranstaltning af og under kontrol af Hovedbestyrelsen. Medlemskartoteket skal være utilgængeligt 

for uvedkommende og må ikke udnyttes kommercielt. 

§ 20 KLUBBENS BOMÆRKE 

Stk. 1. Dansk Land-Rover Klubs bomærke og Stander er klubbens ejendom og administreres af 

Hovedbestyrelsen, som alene er berettiget til at lade det fremstille i eller på stof, metal eller andet 

materiale. 

Stk. 2. Dansk Land-Rover Klubs Bomærke, det gælder både navnet ”Dansk Land-Rover Klub”, og 

”DL-RK”, 

med og uden logo, samt navnet ”Oasen” må KUN bruges af klubbens medlemmer i følgende 

forbindelse: 

a) Af Oasens Redaktør i Medlemsbladet Oasen i det skrevne blad. 

b) Af Hovedbestyrelsen i enhver henseende. 

c) Af Regionsledelserne efter Hovedbestyrelsens godkendelse. 

d) Efter godkendelse på et Landsråd, hvor ønsket er fremsendt efter reglerne for rettidigt 

indsendte forslag til kommende Landsråd, hvor det skal godkendes med almindeligt 

stemmeflertal. 

e) Af IT udvalget på klubbens hjemmeside. 

f) Af klubbens medlemmer på alle slags skrivelser, skilte og lignende, når Klubbens Bomærke 

udfærdiges, som anført i Bilag 1. 

Stk. 3. Godkendte Regionsmærker er de mærker, der består af Klubbens Bomærke, hvor de sorte 

bjælker 

er erstattet af regionens navn. Alle andre konstellationer er ikke Regionsmærker. 

§ 21 KLUBBENS OPLØSNING 

Skulle klubbens virksomhed vise sig overflødig, skal Hovedbestyrelsen indkalde til Landsråd for 

eventuel bestemmelse om klubbens opløsning, efter de i § 12, stk. 6, anførte regler om 

vedtægtsændringer. Er 

klubbens opløsning besluttet, anvendes dens midler til alment velgørende formål efter Landsrådets 

beslutninger. 



Vedtægterne er vedtaget på Ordinært 

Landsråd 2018 
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