Vedtægter for køreforeningen YTCC 2016
Formål:
§ 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC.
§ 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til
YTCC i Danmark. Foreningen vil gerne forenkle organisationen bag YTCC, således alle
kørere får en tilstedeværende forening at henvende sig til. Foreningen vil samarbejde på
tværs af og med alle DASU klubberne.
§ 3: Som medlem kan optages enhver person, der har interesse i YTCC. Kun aktive
kørere, som ikke er i betalingsrestance, har stemmeret.
Bestyrelsen har altid stemmeret.
En aktiv kører skal som minimum have deltaget i 1 DASU godkendt YT løb i de 3 sidste
sæsoner, før han af foreningen kan betragtes som stemmeberettiget. Foreningen kan i
særlige tilfælde dispensere, ved f.eks havari, personskade eller øvrige personlige forhold.
§ 4: Kontingentet betales helårligt, og skal være indbetalt senest på datoen for
generalforsamlingen i 4. kvartal for den kommende sæson.
Kontingentets størrelse er 400 kr. og fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet bruges forholdvis til veligeholdelse af hjemmeside samt presseudgifter i
forbindelse med promovering af klassen.
Bestyrelse:
§ 5: Bestyrelsen består af 6 personer. Formand for kørerforeningen, næstformand,
klasserepræsentant, IT ansvarlig, presseansvarlig og kasserer. Foreningen vælger
formand, næstformand, klasserepræsentant, IT ansvarlig, presse ansvarlig og kasserer på
den årlige generalforsamling.
Formand og næstformand vælges for 2 år ad gangen, de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer
vælges for 1 år ad gangen.
4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer skal være aktive kørere.
Medlemmer der stiller op til bestyrelsesvalg, tegner kun foreningen, og kan ikke
repræsentere en DASU klub eller møde med mandat for en DASU klub.
Bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere DASU udvalg som f.eks. Banesportsudvalg og
historisk udvalg.
Bestyrelsen får dækket diverse udgifter i forbindelse med deres arbejde i bestyrelsen.
Ydermere er bestyrelsen kontingentfrie.
Bestyrelsesmøde afholdes fortrinsvis hver løbsweekend og efter behov.
Når formanden, klasserepræsentanten og et bestyrelsesmedlem er tilstede er
bestyrelsesmødet beslutningsdygtigt.
Bestyrelsen tegner foreningen og alle aftaler der forpligter foreningen skal underskrives af
Formanden, klasserepræsentanten og 1 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6: Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de, for foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Regnskab:
§ 7: Regnskabsåret følger sæsonen (oktober – september) med afslutning umiddelbart
efter sidste løbsweekend. Regnskabet skal godkendes af revisor ved afslutning af
regnskabsåret.
Eksklusion:
§ 8: Bestyrelsen kan indstille et medlem, som efter deres mening modarbejder, eller på
anden måde skader foreningens formål, til eksklusion. Eksklusion skal vedtages af
generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis et medlem er i
restance, kan man uden yderligere varsel ekskluderes.
Generalforsamling:
§ 9: Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er
beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal. Der kan ikke stemmes med
fuldmagt.
§ 10: Generalforsamling afholdes hvert år sidste weekend i oktober. Indkaldelse til den
årlige generalforsamlingsker via Facebook og ytcc.dk.
YTCC indbyder Historisk udvalg samt DASU til generalforsamling.
Der skal til generalforsamlingen være følgende minimums dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskabet
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. § 5
8: Valg af revisor
9: Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag om
vedtægtsændringer, reglementsændringer mv., skal være betsyrelsen i hænde senest 30
dage før generalforsamlingen. Forslagene lægges ud på Facebook og yttc.dk senest 8
dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling:
Kan indkaldes når bestyrelsen, eller 2/3 af de aktive medlemmer og minimum 4 ud af 6
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer i restance er ikke stemmeberigtigede.
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 11: Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal, det samme gælder
foreningens opløsning. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.
Reglement:
§ 12: DASU reglement for YTCC er gældende.
Sportslig samt Teknisk reglement fastsættes for en 1 årig periode ad gangen og senest
året inden udløbet af perioden fastsættes nyt reglement. I den mellemliggende periode kan
der ikke ændres væsentligt på reglementet, nødvendige justeringer kan dog foretages.
Forslag om tekniske ændringer/reglementsændringer skal være vedtaget senest på
generalforsamlingen i året før ændringerne træder i kraft og er gældende for mindst 1 år.
Kørerforeningen skal samarbejde med historisk udvalg og DASU vedr.
Reglementsændringer.
Ansvars/arbejdsområder:
§ 13: Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi, hjemmeside, aftaler/kontakt med
løbsarrangører i ind- og udland, forhandling og beslutning om dæk, kontakt til DASU,
historisk udvalg og andre samarbejdspartnere.
Det påhviler bestyrelsen at udsende informationer til medlemmerne med passende
mellemrum.
Klasserepræsentanten skal deltage eller sende en bestyrelsessuppleant i alle møder der
vedr. løbsplanlægning, reglementsændringer, ydermere er han forpligtet til at informere
bestyrelsen om alt arbejde der vedr. YTCC. Ydermere skal bestyrelsen informeres om alle
mødeindkaldelser, således bestyrelsen har overblik over møder der vedr. klassen.
Den IT ansvarlige er ansvarlig for hjemmeside og dennes økonomi. Han udpeger selv
diverse hjælpere, men skal deltage i processen, således bestyrelsen kan orienteres.
Presseansvarlig har ansvaret for at vores klasse bliver promoveret på F.eks Motorsporten
og andre medier. Ydermere skal der arbejdes på at tiltrække diverse klassesponsorer.
(Den presseansvarlige bliver støttet økonomisk om nødvendigt)
§ 14: Den færdige løbskalender offentliggøres senest den 1 marts.
§ 15: Formanden og/eller klasserepræsentanten tegner foreningen/klassen, og kun en af
bestyrelsen udpeget person kan forhandle på foreningens/klassen vegne.
Formanden og klasserepræsentanten, eller den af ham udpegede person, forpligter sig til
at forhandle det bedste resultat for foreningen/klassen uanset hans personlige interesse.
§16: Kørerforeningen har rettighed til medlemmernes forrude (forrudestreamer til
klassesponsor). Førnævnte kan i tilfælde af interessekonflikt frikøbes for kr. 2.000,- pr.
sæson.
§ 17: Opløsning/opdeling af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor punktet
fremgår tydeligt af indkaldelsen. Ved opløsning af foreningen overføres midlerne til
medlemmerne.

