Samarbejdsaftale
1. Aftalens Parter:
Billund Moto Cross Klub, BMCK (herefter kaldet BMCK)
Lindknud Moto Cross Klub, LMCK (herefter kaldet LMCK)
2. Formål:
Denne samarbejdsaftale har følgende formål:
• At øge samarbejdet.
• At give øget fordele til begge klubbers medlemmer.
3. Gyldighed Periode:
Aftalens gyldighedsperiode: 1/1-2019 – 31/12-2019. Dog tidligt ved underskrift begge
samarbejdsklubber. Aftalen kan forlænges efter aftale.
Aftalen fortsætter et nyt kalenderår, såfremt ikke andet aftales.
Begge samarbedsklubber forpligtes til at reklamere for denne samarbejdsaftale via klubbens
hjemmeside eller Facebookside for at fremme medlemernes kendskab her til.
4. Opsigelse:
Aftalen kan opsiges til periodens udløb med 2 måneders varsel.
Dog kan aftalen anulleret/ ændres med dags varsel af begge parter, såfremt der er enighed om
dette.
Opsigelse skal meddeles skriftligt til formanden for samarbejdsklubben.
5. Omfang:
Ved medlemsskab i egen klub (henholdvis BMCK eller LMCK), kan der efterfølgende tegnes
medlemsskab i samarbejdsklubben (herefter kaldet BMCK/ LMCK medlemsskab) på følgende vilkår:
Lille Bane:
Stor Bane:

200kr
200kr

Trænningsgebyr:
er tegnet.

Der betales ikke trænningsgebyr såfremt gyldigt BMCK/ LMCK medlemsskab

6. Forudsætning:
Denne samarbejdsaftale forudsætter ens prissætning på kontingenter klubberne i mellem i aftalens
gyldighedsperiode.
7. Generalle Vilkår:
Følgende generalle vilkår er gældende for denne samarbejdsaftale:
•
•

At der ligeledes tegnes gyldigt DMCU lisens.
Tilmeldingen sker gennem Klubmodulet på samarbejdsklubben side (eller til en hver tids
normale platform til formålet).

•
•
•
•

Klubbens egne vilkår på banen, som ikke er beskrevet i aftalen, er til en hver tid gældende.
Banevagtens instrukser/ anvisninger skal til en hver tid følges.
Dokumentation for gyldig BMCK/ LMCK medlemsskab (+ gyldig DMCU licens), skal
medbringes og forevises på forlangende.
Ved indgåelse af BMCK/ LMCK medlemsskab tilbagebetales ikke betalte trænninggebyr.

8. Andre Fordele:
Ved gyldigt BMCK/ LMCK medlemsskab er det muligt at deltage i samarbejdsklubbens klubløb.
Dette foregår på samarbejdsklubbens normale vilkår.
9. Tvister:
Tvist meddeles formanden for sin respektive klub. Tvisten vil herefter blive behandlet af
bestyrelserne i de to samarbejdsklubber. Herefter vil udfald af tvist blive meddelt de respektive
parter.

Dato:
Sted:

Dato:
Sted:

_________________________
Formand BMCK

________________________
Formand LMCK

_________________________
Næstformand BMCK

________________________
Næstformand LMCK

