Vedtægter for
Odder Cykel Klub

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er navn er Odder Cykel Klub. Foreningen er hjemmehørende i
Odder Kommune.
Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykle Union under Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
og er underlagt disses love og bestemmelser.
§2
Formål
Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme i almindelighed og for
landevejssporten i særdeleshed – såvel for eliten som for bredden. Klubben ønsker
gennem sportslige oplevelser, at styrke det gode kammeratskab og sammenhold, og
give den nødvendige støtte til hver enkelt rytter, for at medlemmet kan opnå bedre
personlige og sportslige resultater. Det er endvidere foreningens formål at støtte op
om medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 3.1
Optagelse
Som aktivt medlem kan optages enhver, der i kalenderåret fylder 9 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke
adgang til selve idrætsudøvelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til
foreningens formålsbestemmelse.
Indmeldelse af unge under 18 år samt umyndige kræver tillige samtykke fra
forældre/værge.
Medlemskabet er først gyldigt fra den dato, hvor kontingentet betales.
En person der ønsker medlemskab, som afvises af bestyrelsen, har krav på, at sagen
afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen
som et særligt punkt.
§ 3.2
Bestyrelsesmedlemmer og registrerede trænere er kontingentfri. Ligeledes er
æresmedlemmer kontingentfri.
§ 3.3
Personer, der er i karantæne eller slettet som medlemmer pga. restance i andre
cykelklubber, kan ikke optages i foreningen, før deres forhold til den pågældende
cykelklub er bragt i orden.

§4
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, i henhold klubbens gældende regelsæt
beskrevet på klubbens intranet. Udmeldelse har virkning fra kalenderårets udgang.
Ønskes der øjeblikkelig udmeldelse tilbagebetales evt. overskydende kontingent
ikke.
Hvis et medlem slettes på grund af restance, kan medlemmet ikke optages igen, før
restancen er betalt fuldt ud.
§5
Udelukkelse eller eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke
opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt
punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved
ændring af foreningens vedtægt.
§6
Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og er gældende
fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen kan efterfølgende fastlægge
differentieret kontingentbetaling, hvis medlemmet optages senere på året.
§ 7.1
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har i henhold til disse vedtægter den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender.
§ 7.2
Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af oktober måned (og
ikke i skolernes efterårsferie), indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker
ved opslag på klubbens hjemmeside.
Forslag, der ønskes fremlagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen bekendtgøres ved på klubbens hjemmeside senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.3
Bestyrelsen har ret til at fremlægge egne forslag på generalforsamlingen.
§ 7.4
Alle medlemmer af Odder Cykel Klub, der har været medlem i mindst 3 måneder, har
stemmeret ved generalforsamlingen.
Medlemmer, der har økonomisk restance, kan – forudsat mindst 8 dages forudgående
varsel fra kassereren – miste stemmeret ved generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år eller umyndige, har kun stemmeret såfremt de er
i følge med forældre eller værge.
Medlemmer kan også stemme ved at afgive en gyldig fuldmagt. Er medlemmet under
18 år eller ikke myndigt, skal fuldmagt udarbejdes af forældre/værge.
§ 7.5
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal.
§8
Dagsordenen
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst opfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Orientering fra kassereren (se §12)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af kasserer (ulige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleant (for ét år)
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

§ 9.1
Den ekstraordinære generalforsamling
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der
til bestyrelsen fremsættes skriftligt ønske herom af:
•
•
•
•

Formanden for Odder Cykel Klub
Kassereren for Odder Cykel Klub
3 af Odder Cykel Klubs bestyrelsesmedlemmer
10 stemmeberettigede medlemmer

Indkaldelse, ledelse, afstemning mv. skal foregå som ved en ordinær
generalforsamling og udgifterne afholdes af Odder Cykel Klub.
§ 9.2
Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt inden 45 dage efter
begæringen er fremsendt til formanden. Den ekstraordinære generalforsamling kan
ikke afholdes i en ferieperiode (skolernes vinterferie, påske, Kr. Himmelfart, juli,
skolernes efterårsferie, 1 uge før jul til 1 uge efter nytår).
§ 9.3
Dagsorden ved den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt
§ 10
Generalforsamlings forløb
Generalforsamlingen ledes på følgende måde:
Der vælges en dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være
medlem af bestyrelsen. Dirigenten udpeger en protokol ansvarlig.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der gælder
andre regler ved vedtægtsændringer (se § 15).
Listevalg kan ikke finde sted.
Hvis ét stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette
efterkommes. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Der laves
ikke referat af indlæggene, men forlanger ét stemmeberettiget medlem en holdning
ført til protokol skal dette efterkommes. Formandens beretning indsættes i
protokollen.
Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 11
Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til at varetagelse af løbende
eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer. De
valgte menige bestyrelsesmedlemmer må ikke alle vælges for samme periode.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær. De 5 til 7
ovennævnte udgør Odder Cykel Klubs juridisk ansvarlige bestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden er til stede
samt når mere end 50% af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Bestyrelsens beslutninger føres til protokol.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år.
§ 12
Regnskabsår
Regnskabsåret for Odder Cykel Klub følger kalenderåret.
Kassereren indkalder med 14 dages varsel til regnskabsaflæggelse senest med
udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens hjemmeside.
Driftsregnskabet og status, forsynet med revisorpåtegninger og underskrift fra
bestyrelsens medlemmer, gennemgås ved regnskabsaflæggelsen. Driftsregnskabet og
status uddeles ved denne regnskabsaflæggelse.
Der gives ved den ordinære generalforsamling en bred økonomisk orientering om
klubbens økonomi.
§ 13
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for to år ad gangen, således at
der vælges 1 revisor hvert år.
Revisorerne skal hvert år i januar/februar kritisk gennemgå årsrapporten og påse, at
beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en
påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.

§ 14
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.
Bestyrelsen skal fastlægge en øvre beløbsgrænse, som formanden og kassereren kan
tegne klubben for, uden godkendelse fra bestyrelsen. Ved beløb over denne grænse
kræves godkendelse i bestyrelsen.
Formanden og kassereren må kun tegne klubben for udgifter, der er i klubbens
interesse.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af
generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, som påhviler foreningen.
§ 15.1
Vedtægtsændringer
Vedtægterne for Odder Cykel Klub kan ændres på to på hinanden efterfølgende
generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære.
§ 15.2
Første gang der skal stemmes om ændringer af vedtægterne gælder følgende:
En forudsætning for at ændring af vedtægterne kan finde sted er, at mindst 1/3 af
Odder Cykel Klubs stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for ændringen.
§ 15.3
Anden gang skal stemmes om ændringer af vedtægterne gælder følgende:
En forudsætning for endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne kræver 2/3 af de
afgivne stemmer her er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede.
§ 16
Opløsning
Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker
dens beståen. Såfremt afdelingen ikke har 10 stemmeberettigede medlemmer, skal
beslutningen om opløsning ske ved simpel flertalsbeslutning. Ved eventuelt opløsning
af foreningen, tilfalder afdelingens værdier det lokale distrikt under Danmarks Cykel
Union eller, såfremt dette ikke findes, tilfalder værdierne Danmarks Cykle Union.

§ 17
I tilfælde hvor disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen
bemyndiget til at træffe sådanne beslutninger, som tjener til at fremme foreningens
tarv – dog under ansvar overfor generalforsamlingen.
Odder Cykel Klubs vedtægter skal være tilgængelige på klubbens offentlige
tilgængelige hjemmeside. Øvrige regelsæt skal være tilgængelige på klubbens
intranet.
Odder januar 2019

