Vedtægter for
TRACTION AVANT DANMARK
§ 1. Klubbens navn.
Klubbens navn er TRACTION AVANT DANMARK. Desuden forbeholdes retten til navnet Dansk Citroën Berline Klub. Klubbens dækningsområde er hele landet.
§ 2. Klubbens medlemmer.
Som medlem kan optages enhver med interesse for Citroën Traction Avant modeller 1934-57.
§ 3. Klubbens formål.
Klubbens formål er at danne ramme om aktiviteter med tilknytning til Citroën Traction Avant, samt i almindelighed at samle folk omkring denne fritidsinteresse. Klubben skal arbejde med og støtte følgende aktiviteter: Et årligt tilbagevendende sommertræf, lokalmøder, samarbejde med andre klubber i ind- og udland,
formidling af reservedele og teknisk bistand etc.
Desuden skal der arbejdes med en registrering af bilerne i Danmark.
§ 4. Indmeldelse.
Indmeldelsen sker ved a) indbetaling af kontingent til klubbens postgirokonto, hvorefter girokvitteringen er
gyldig medlemskort, og b) indsendelse af et registreringsark med oplysninger om navn og adresse, samt
oplysninger om bil/biler, til klubbens medlems- og vognregister.
§ 5. Kontingent og regnskab.
Kontingentes størrelse beregnes af bestyrelsen og stadfæstes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet gælder for perioden 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse efter 1. august reduceres
beløbet med 50%.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal redegøre for årets indtægter og udgifter, samt udvise
status ved årets afslutning.
Regnskabet vedlægges en liste over klubbens ejendele.
Regnskabets hovedtal meddeles i forbindelse med referat fra generalforsamlingen.
§ 6. Udmeldelse.
Udmeldelse foregår skriftligt ved henvendelse til klubbens kasserer. Er kontingentet ikke indbetalt inden 1.
februar, betragtes medlemsskabet som ophørt.
§7. Hjemmeside og klubblad
Klubben skal drive en hjemmeside på domænet www.traction.dk. Hjemmesiden skal så vidt muligt holdes
ajour og formidle klubbens aktiviteter.
Klubben skal udgive et medlemsblad med jævnlige udgivelsesterminer.
Alle medlemsarrangementer under klubbens navn skal inden afholdelse annonceres enten på hjemmesiden eller i klubbladet.
§ 8. Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter valg blandt klubbens medlemmer.
Følgende ansvarsposter skal fordeles: kasserer, sekretær, ansvarlig for aktiviteter øst og ansvarlig for
aktiviteter vest. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efter valg give meddelelse om fordelingen af de nævnte
områder.
Bestyrelsen kan tillige uddelegere arbeldsområder til interesserede medlemmer uden for bestyrelsen, hvis
der er enighed derom.
Bestyrelsen afholder mindst to årlige møder, hvorfra der tages referat. Klubben kan afholde rejseudgifter til
DSB-takster, eller ved kørsel i bil, til statens lille takst + færgebillet/broafgift.
På den årlige generalforsamling vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Formandsvalget gælder
for et år og bestyrelsesvalget for to år. På generalforsamlingen vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter,
en revisor og en revisorsuppleant.
Klubben kan tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse.
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§ 9. Arrangementer.
Klubbens navn må kun anvendes til arrangementer godkendt af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen skal
underrettes i god tid.
Medlemmer af andre Traction-, Citroën- og veteranbilklubber har normalt adgang til at deltage i klubbens
arrangementer. I tilfælde af et arrangements størrelse forbeholdes reserveringen dog medlemmer af den
eller de arrangerende klubber, samt eventuelt specielt inviterede klubber. Dette skal i givet fald være
meddelt i indbydelsen. Klubbens medlemmer har ret til at medtage gæster til arrangementerne, dog med
hensyntagen til en eventuel begrænsning i deltagerantallet.
§10. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt på sommertræffet. Indkaldelse til generalforsamlingen medtages i invitationen til træffet.
Indkaldelsen skal desuden bringes i klubbladet og/eller på klubbens hjemmeside, således at den er medlemmerne i hænde senest tre uger før afholdelsen.
§ 11. Generalforsamlingens dagsorden.
På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter indgå:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det forløbende år.
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab fra alle klubbens afdelinger til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af: formand
2 bestyrelsesmedlemmer (for to år)
1 bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Til behandling på den ordinære generalforsamling er bestyrelsen og ethvert medlem berettiget til at fremsende forslag. Disse skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag til
vedtægtsændringer dog senest 6 uger før.
Vedtægtsændringer skal godkendes på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse. Fraværende medlemmer kan dog give skriftelig fuldmagt til en navngiven person. Fuldmagten tilstilles dirigenten inden personvalg. Hvert fremmødt medlem kan kun stemme
for et fraværende medlem.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne
måtte ønske det.
Indvarslingen skal ske på samme måde som til den ordinære generalforsamling.
§13. Referat
Der tages referat fra alle generalforsamlinger. Referatet bringes i førstkommende nummer af klubbladet
og/eller på klubbens hjemmeside.
§ 14. Klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være tilstede og tre fjerdedele af de afgivne stemmer
skal være for en opløsning. Er tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor tre fjerdedele af de afgivne stemmer er afgørende uanset disses forhold til
medlemstallet.
På samme måde træffes bestemmelse om realisation af klubbens ejendele og formue, når opløsningen er
vedtaget. Denne paragraf kan kun ændres på den i samme paragraf angivne måde.
Vedtaget lørdag den 15. september 1984
Rettet den 17. august 1991, den 22. august 1999, den 20. juni 2004 samt den 12. august 2007.

