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Korsør Modeljernbaneklub 
 

 
§ 1 Klubbens navn: 
Klubbens navn er: Korsør Modeljernbaneklub.  
Klubben er hjemmehørerne i Slagelse kommune. 
Klubben er placeret i Broskolens kælderlokaler 
 
§ 2 Klubbens formål er: 

a) at samle personer med interesse for modeljernbane.  

b) at virke for fremme af interessen for modeljernbane og deres forbillede er De egentlige 
jernbaner.  

c) at opbygge et modeljernbaneanlæg i skala HO, hvis forbillede er ”DANSK JERNBANE 
1945 til nu”.  

d) at give medlemmerne mulighed for at bygge og køre med modeljernbane materiel, hvis 
forbillede skal være: ”DANSK JERNBANE 1945 til nu”. Kravet er at der køres med stilrene 
togstammer. 

 
§ 3 Tegningsret: 
”Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren, som repræsenterer foreningen i 
alle forhold.” 
 
§ 4 Medlemmer:  

a) Optagelse som aktivt medlem i klubben kan kun ske efter en gensidig prøvetid på 3 
måneder, som er kontingentfri.  

b) Medlemmerne opdeles i juniormedlemmer 16 – 20 år og seniormedlemmer over 20 
år.  
For juniormedlemmer kan aldersreglen øges til 24 år, såfremt medlemmet er under 
uddannelse. Dersom uddannelsen afsluttes inden det fyldte 24. år, overføres 
medlemmet til ordinær medlemskab og betaler kontingent som aktivt medlem.  
 

c) Passive medlemmer er dem, som ved kontingent ønsker at støtte klubbens arbejde 
økonomisk.  

d) Nye medlemmer skal ved første kontingentbetaling have udleveret klubregler.  
e) Institutioner og virksomheder, der ønsker at støtte klubben med et sponsorat, kan 

have deres logo/reklame opsat i klubben.  
f) Hvis der er foretaget vedtægtsændringer ved generalforsamlingen, skal der 

udstedes nye vedtægter til alle medlemmer senest 4 uger efter.  
 
§ 5 Udmeldelse og eksklusion:  

a) Udmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem til den første i en måned.  
b) Eksklusion af et medlem kan ske, såfremt et medlem har gjort sig skyldig i adfærd eller 

handlinger, der anses at være til skade for klubben, klubbens omdømme eller strider imod 
klubbens formål.  

c) Eksklusion af et medlem skal forelægges en generalforsamling, hvor afgørelsen sker ved 
almindeligt flertal. 

 
§ 6 Klubaktiviteter:  

a) 2 gange om måneden er der køreaften på anlægget.  
Bestyrelsen fastlægger bestemmelser for dette.  
Ved første køreaften rokeres placering ved en stations kørepult højre om i forhold til sidste 
køreaften.  
Hvis et medlem ved rokade finder opgaven for svær, kan der evt. aftales om anden 
placering.  



b) Ved køreaftener køres med materiale fra epoke 3 til nu.  (dog med stilrene togstammer). 
Hvis medlemmer kommer med lokomotiver, ændres køreplanen for den pågældende aften. 

c) Køreplaner ændres ikke i det væsentligste, dog til ovennævnte køreaften ændres 
lokomotivtype/-nummer.  

d) Klubben kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for medlemmernes private materiel, hvis der 
opstår fejl på disse ved kørsel på klubbens anlæg.  

e) Rullende materiel er byggerens ejendom.  
f) Bestyrelsen kan ved udstedelse af såkaldte tilgodebeviser til klubbens medlemmer 

erhverve rullende materiel, som har værdi for klubben som klenodie efter bestyrelsens 
skøn.  
Bestyrelsen udsteder tilgodebeviser ved køb af rullende materiel, som medlemmerne 
ønsker, klubben skal erhverve. Dette offentliggøres i klubben.  
Klubben anskaffer og vedligeholder det værktøj, der bruges til bygning af anlægget, og som 
bestyrelsen anser for nødvendigt.  

g) Bestyrelsen kan afsætte klubaftener til specielle aktiviteter, hvor alle de mødte medlemmer 
deltager f.eks. oprydning i lokalet eller på anlægget.  
Eller evt. en udflugt til et andet modeljernbaneanlæg.  

 
§ 7 Kontingent:  
Kontingent fastsættes hvert år ved den ordinære generalforsamling, gældende fra 1. april, og 
betales månedsvis forud.  
Passive medlemmer betaler halvårligt forud.  
Ved restance over 3 måneder slettes medlemskabet.  
Bestyrelsen kan ved kontingentrestance træffe bestemmelser for en evt. afdragsordning, dersom 
medlemmet er aktivt, udviser god opførsel og viser vilje til at indgå i en afdragsordning for en af 
bestyrelsen tidsbestemt periode.  
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at et medlem kan betale reduceret kontingent i en periode.  
 
§ 8 Ordinær generalforsamling:  
Ordinær generalforsamling skal afholdes i Korsør, hvert år i første kvartal.  
Indkaldelse skal ske til hvert medlem enten pr. e-mail eller brev og skal være udsendt senest 4 
uger før ordinær generalforsamling og skal som minimum indeholde følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Beretning ved formanden.  
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.  
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år fra 1. april.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg til bestyrelse  
7. Valg af regnskabskontrollant og stedfortræder.  
9. Eventuelt.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før.  
Indkomne forslag vil blive udsendt 8 dage før ordinær generalforsamling på e-mail eller brev. 
Ligeledes vil indkomne forslag blive offentliggjort 8 dage før i klubben og opsættes på opslagstavle 
i kaffestue.  
 
§ 9 Valg til bestyrelsen:  
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget er 
gældende for 2 år.  
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på de lige år.  
Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på de ulige år.  
En regnskabskontrollant og stedfortræder vælges for et år ad gangen.  
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling:  



Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 7 dages varsel, hvis bestyrelsen ønsker det, 
eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med en angivelse af 
dagsordenen. 
 
§ 11 Afstemningsregler:  
Almindeligt flertal er gældende.  
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte.  
Ændring af formålsparagraf § 2, afstemningsregler § 11 skal enstemmigt vedtages af alle aktive 
medlemmer i klubben.  
Kun medlemmer, der er lige med i kontingent på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret.  
 
§ 12 Regnskab:  
Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således 
dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring. Regnskabet skal indeholde 
driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt 
status med anførelse af aktiver samt passiver.  
Foreningens kasserer skal det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og 
afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle 
bilag og konti opgørelser.  
Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisionsskik, og fremlægger dette til 
godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger forinden generalforsamlingen.  
I forbindelse med bestyrelsesmøder, skal kassereren overfor den øvrige bestyrelse fremlægge 
afstemt regnskab med bilag samt bank- og kasseafstemning. 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

 
§ 13 Klubbens opløsning: 
Klubben kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne på to af hinanden følgende generalforsamlinger 
stemmer for det. 
 
§ 14 Midlernes anvendelse ved opløsning: 
Alt, hvad modeljernbaneklubben har af værdi realiseres, og al gæld indfries. 
Af de resterende midler indløses alle tilgodebeviser, som er udstedt, og som er krævet indløst 
senest månedsdagen efter, at klubbens opløsning har været bekendtgjort i Korsør Posten. 
Ved klubbens opløsning skal modellen af M/F ”KORSØR” overdrages vederlagsfrit til Korsør By- 
og Overfartsmuseum. 
 
Bilag til § 14: Overdragelsesdokument for model af M/F ”KORSØR”.  
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