
Generalforsamling i Randers Cykelmotion den 
 26. februar 2020 kl. 18.00. 

 
1. Valg af dirigent. 

 
2. Bestyrelsens beretning - ved formand Ralf Johannesen 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse – ved 

kasserer Steen Bach 
 

4. Fremlæggelse af budget 2020 – ved kasserer Steen Bach. 
 

5. Indkomne forslag. 
 

6. Valg af kasserer -  Steen Bach ønkser ikke genvalg. 
 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Jan Krossing ønsker ikke genvalg.  
Kevin Hansen ønsker ikke genvalg. 

 
8. Valg af 2 suppleanter for 1 år – sidste år: 1. supp. Jan Leth, 2. suppl. Ole 

Jacobsen. 
 

9. Valg af 2 revisorer for 1 år – sidste år: Chr. Madsen og Leif Nielsen 
 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år – sidste år Stig Nielsen og Per 
Andersen 

 
 Eventuelt – herunder kåring af årets kammerat. 
 
§ 4. Generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar må-
ned. 2. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, ved opslag på klubbens hjemmeside 
og udsendelse af email til alle medlemmer. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt 15% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom til bestyrel-
sen. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter modtagelse af begæring og skal i øvrigt ske efter reglerne i stk. 2. 4. Stem-
meret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem i mindst 3 
måneder. 5. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. 6. Alle afgørelser på generalforsamlingen 
træffes ved almindelig stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning medmindre mindst et medlem af de tilstedeværende 
stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg 
kræves skriftlig afstemning. 7. Valgbar er ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt pågæl-
dende ikke er tilstede på generalforsamlingen, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra pågældende om modtagelse af 
valg. 8. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer skal ske på en ordinær generalforsamling og kræver, at et flertal af 
de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for og at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er 
tilstede. Såfremt dette sidste forhold ikke er tilfældet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i 
stk. 2. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen gennemføres med almindeligt flertal af de 
stemmeberettigede fremmødte medlemmer. 9. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for et år ad 
gangen. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til foreningens regnskab og skal revidere det færdige årsregnskab 
inden generalforsamlingen. 
 


