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§ 1. Navn og Hjemsted: 

Foreningens navn er Motorcykel Forhandler Foreningen – MFF 

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 

§ 2. Formål: 

Foreningens formål er at samle motorcykel forhandlere i Danmark til samarbejde for fælles 

interesser. 

§ 3. Medlemmer: 

Som A medlem af foreningen kan optages enhver motorcykel-forhandler, der som hovederhverv 

driver selvstændig virksomhed, og som samtidig råder over værkstedsfaciliteter, der kan 

godkendes til lærlingeuddannelse. 

Som B medlem af foreningen kan optages enhver forhandler, der som hovederhverv driver 

selvstændig virksomhed, og som samtidig råder over værkstedsfaciliteter, der kan godkendes til 

lærlingeuddannelse. 

Anmodning om optagelse rettes skriftligt til foreningens sekretariat. Beslutning om optagelse 

træffes af bestyrelsen. Afvisning af en anmodning om optagelse kan dog, såfremt den der søger 

optagelse ønsker det, afprøves af den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Ophører et medlem med sin virksomhed, kan det pågældende medlem opretholde et passivt 

medlemskab til et nedsat kontingent fastsat af generalforsamlingen. 

Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.  

B medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.  

§ 4. Generalforsamlingen: 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse til 

generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne. 
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af indskud og kontingent. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf.§ 6. 

6. Valg af bestyrelsessuppleant. 

7. Valg af to revisorer 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, 

skal være fremsat skriftligt og fremsendt til foreningens sekretariat senest 3 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden med bilag og rettidig fremkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

På generalforsamlingen har hvert A medlem en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til et 

andet medlem, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe to fuldmagter. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af 

nærværende vedtægter. 

Gæster indbudt af bestyrelsen har ret til at overvære generalforsamlingen. 

§ 5. Ekstraordinær Generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 

10 A medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden 

og beslutningsforslag. 

Indkaldelse sker som bestemt i § 4 til afholdelse senest 8 uger efter begæringens modtagelse. 
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§ 6. Bestyrelsen: 

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer: 

1 formand 

1 næstformand 

1 sekretær 

2 bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges i ulige år og 

næstformand og to bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år. 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller 3 medlemmer af bestyrelsen 

kræver det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og er beslutningsdygtig når 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved 

stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, idet udvalgsformanden altid skal være medlem af 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 § 7. Sekretariat: 

Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef. 

Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af foreningen på baggrund af de retningslinier og 

anvisninger, som bestyrelsen giver. 

§ 8. Økonomi og Årsrapport: 

Foreningens aktiviteter og drift finansieres af kontingent fra medlemmerne samt andre indtægter. 

Foreningens regnskabs- og kontingentår er 1.oktober til 30. september. 

Foreningens årsrapport revideres af de på generalforsamlingen valgte to interne revisorer. 

§ 9. Tegning og Hæftelse: 

Foreningen tegnes af formanden og den ansatte sekretariatschef i forening, eller af 3 

bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Hverken foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter for foreningens 

forpligtigelser. 
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§ 10. Udmeldelse: 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 12 måneders varsel til en 1.oktober. 

Et medlem har i forbindelse med udmeldelse intet krav på andel i foreningens formue. 

Senest 30 dag efter medlemskabets ophør skal enhver angivelse af det tidligere medlemskab 

være fjernet fra det udmeldte medlems reklamer, skilte, brevpapir m.v. 

§ 11. Eksklusion: 

Såfremt et medlem handler til skade for foreningen eller ved grov eller gentagen vis modarbejder 

foreningens formål og idegrundlag, kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på en 

generalforsamling, og forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed. 

Umiddelbart efter eksklusionen skal enhver angivelse af det tidligere medlemskab være fjernet fra 

det ekskluderede medlems reklamer, skilte, brevpapir m.v. 

§ 12. Vedtægtsændringer: 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst ¾ 

af de afgivne stemmer. 

§ 13. Foreningens opløsning: 

Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling 

med mindst ¾ af de afgivne stemmer. 

I forbindelse med beslutning om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe bestemmelse 

om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde at midlerne kun kan anvendes til 

fremme af motorcyklismen. 

 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. januar 1942, den ordinære 

generalforsamling den 7. november 1992, den ekstraordinære generalforsamling den 12. januar 

2005, den ordinære generalforsamling den 10. november 2007, og den ordinære 

generalforsamling den 3. november 2013. 
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