Vedtægter for Toftlund Cykel Motion
§1

Klubbens navn er Toftlund Cykel Motion og klubben er hjemmehørende i 6520 Toftlund.

§2

Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er
medlem af Danmarks Cykel Union (DCU).

§3

Som medlemmer kan optages personer der har interesse for motionscykling.

§4

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og kontingentet indbetales senest 1 uge før den ordinære
generalforsamling i regnskabsåret, som følger kalenderåret. Har et medlem ikke betalt kontingent kan
vedkommende slettes som medlem.

§5

Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed, afholdes inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Et sådant møde
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Møderet og stemmeret har kun medlemmer der har betalt medlemskabet for indeværende år.

§6

Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen
foretages skriftligt.
Stemmeret ved generalforsamlingen har man fra det fyldte 15. år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag til ændring i klubbens vedtægter kan behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og
skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§7

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer, med formand og kasserer samt 3
bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en toårig periode.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Såfremt formand og kasserer vælges i samme år, er formanden valgt for en 1 årig periode og kassereren for en 2
årig periode.
Revisor vælges hvert år.
Formand eller kasserer tegner klubben over for offentlige myndigheder.

§8

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Valg af referent/protokolfører
Beretning fra formanden og udvalg
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.

§9

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede
forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte
af nogen art.

§10

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves
mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er halvdelen
af medlemmerne ikke mødt frem til denne generalforsamling, indkaldes, tidligst efter 14 dage, til endnu en
generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende, uanset antallet af fremmødte. Denne
generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning, til fordel for cykelsporten eller til
humanitære formål, i 6520 Toftlund.

Vedtaget på generalforsamlingen 10.03.2017

