Vedtægter for
Modeljernbaneklubben Nordbanen
§ 1. Navn og formål
Klubbens navn er Modeljernbaneklubben
Nordbanen (forkortet MJK Nordbanen).
Klubben har til formål at være ramme
om medlemmernes samvær om den
fælles interesse om modeljernbane i 3skinne H0 – analog og digital.
Klubbens hjemsted er den Sjællandske
Ø-gruppe.
§ 2. Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer
med interesse for modeljernbane i 3skinne H0 – analog og digital.
Optagelse sker efter indstilling fra et
medlem af klubben. Indstillingen sendes
i høring blandt klubbens medlemmer, og
beslutning om optagelse kræver
enstemmighed blandt medlemmerne.
Medlemskab kan opsiges skriftligt til
Klubbens formand med en frist på 3
måneder til ophør ved årets udgang.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem,
såfremt dette har gjort sig skyldig i
adfærd eller handlinger, der anses at
være til skade for Klubbens omdømme
eller strider mod klubbens formål.
Eksklusionen skal forelægges den
følgende generalforsamling til
godkendelse.
§ 3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Klubbens højeste
myndighed.
Generalforsamlingen skal indkaldes med
mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal
foruden oplysning om tid og sted også
indeholde en dagsorden.
Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig med hensyn til sager,
der er opført på dagsordenen ved dennes
offentliggørelse.
Beslutninger tages, hvor ikke andet er
anført, med simpel stemmeflerhed.
Referat af generalforsamlingen udsendes
til medlemmerne.
Ordinær generalforsamling skal afholdes
hvis mindst to medlemmer ønsker det.

Ordinær generalforsamlings dagsorden
skal indeholde følgende punkter:
 Valg af dirigent.
 Formanden aflægger beretning.
 Valg af formand,
 Indkomne forslag.
 Eventuelt.
Ordinær generalforsamling er under
punktet "Indkomne forslag"
beslutningsdygtig med hensyn til sager,
når disse foreligger for formanden i
skriftlig form senest 4 uger før
generalforsamlingen. Forslagene skal
udsendes så de foreligger hos
medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen. Herfra undtaget
forslag til vedtægtsændringer jf. § 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes til afholdelse inden 9 uger når
mindst 25 % af de stemmeberettigede
medlemmer forlanger det og indsender
motiveret skriftligt forslag med angivelse
af dagsorden til bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan
endvidere indkaldes når bestyrelsen
finder det fornødent.
§ 4. Stemmeret og valgbarhed
Medlemmer, der ikke er i ulovlig
restance med kontingentet, har
stemmeret på generalforsamlingen.
§ 5. Bestyrelse
Klubbens daglige ledelse varetages af
den af generalforsamlingen valgte
formand.
§ 6. Tegningsregel
Klubben tegnes af formanden.
§ 7. Økonomi
Klubben har ingen fælles økonomi
udover betalingen af kontingent til Dansk
Modeljernbane Union (DMJU).
Såfremt klubben modtager tilskud fra
aktiviteter udover ren
omkostningsdækning til f.eks. kørte

kilometer, anvendes tilskuddet ved
førstkommende fælles aktiviteter.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på en
generalforsamling når forslaget i sin
fulde ordlyd sammen med skriftlig
motivation er udsendt så det foreligger
hos medlemmerne med samme varsel
som indkaldelsen.
§ 9. Domænet nordbanen.dk
Domænet nordbanen.dk ejes af Peter
Topp Engelsted Jonasen, som kan
tilbagekalde klubbens brug af navnet.
§ 10. Opløsning
Klubbens opløsning kan kun vedtages på
en generalforsamling, hvor 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er
repræsenteret, og 3/4 af de afgivne
stemmer er herfor.
Disse vedtægter er vedtaget på MJK
Nordbanens stiftende generalforsamling i
Værløse den 9. juni 2005 og revideret
2015.
Oprindeligt stiftende medlemmer af
klubben:
Bjarne Haunstrup, Ølstykke †
Lau Rasmussen, Gørløse †
Niels Blangsted-Jensen, Ølstykke
Peter E. Jonasen, Værløse
Preben Schliemann, Albertslund

Klubbens medlemmer mødes på skift
privat hos hinanden hver anden torsdag.

