
VEDTÆGTER FOR RANDERS CYKELMOTION 

§ 1. Foreningens navn og formål. 

Foreningens navn er Randers Cykelmotion.  

Foreningen er stiftet den 25. oktober 1995 og er hjemmehørende i Randers kommune. 

Vision: Vi skaber oplevelser for cykelmotionister 

Mission: Vi arrangerer cykelløb, træningsture i ind- og udland, samt fester og sociale arrangementer 

Værdier: Vi opfører os ordentligt. - Vi hjælper hinanden. - Vi giver mere end vi får 

§ 2. Medlemsforhold. 

1. Som medlemmer kan optages alle, der har interesse for cykelmotion. 

2. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom til kassereren. Indmeldelse regnes fra den følgende måneds 

begyndelse, mens udmeldelse regnes fra halvårets slutning. 

3. Restance ud over 6 måneder medfører sletning af medlemmet. 

4. Såfremt en person, der er slettet som medlem på grund af kontingentrestance påny ønsker optagelse som medlem, skal den 

tidligere kontingentrestance indbetales. 

5. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser  

ved personlig optræden eller handling, kan af bestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes af foreningen. Den ekskluderede kan 

dog få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling og der selv føre sin sag. 

6. Som æresmedlemmer kan optages medlemmer, som efter en særlig indsats i foreningen gør sig fortjent hertil. Æresmedlemmer 

udnævnes af bestyrelsen efter indstilling fra medlemmerne. 

7. Stemmeret på generalforsamlingen indtræder først efter 3 måneders medlemsskab. 

8. Økonomiske tilskud til motionsaktiviteter opnås efter 6 måneders medlemsskab. 

§ 3. Kontingent. 

1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen 

2. Kontingentet opkræves helårligt forud pr. 1. januar. I tilfælde af rykkerskrivelser til et medlem, opkræves et gebyr, som fastsættes 

af bestyrelsen. 

3. Æresmedlemmer er kontingentfri. 

4. Et eventuelt gebyr ved indmeldelse fastsættes af bestyrelsen. 

§ 4. Generalforsamling. 

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. 

2. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, ved opslag på klubbens hjemmeside og udsendelse af e-

mail til alle medlemmer. 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 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 bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter modtagelse af begæring og skal i øvrigt ske 

efter reglerne i stk. 2. 

4. Stemmeret 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 pågældende 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. 



10. Dagsordenen er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget for næste år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand eller kasserer (skiftevis for 2 år) 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (1 samme år som formanden, 2 samme år som kassereren) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

9. Valg af 2 revisorer 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter 

11. Eventuelt 

§ 5. Ledelse. 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse er: 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige år 

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i lige år 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og løbsansvarlig. 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt et flertal af dens medlemmer er 

tilstede. For at bestyrelsens beslutninger er gyldige, kræves at et flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. 

3. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt over vigtige begivenheder i foreningen. 

4. Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant, der fungerer til næste generalforsamling, hvor der finder 

valg sted. 

5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Under formandens fravær indtræder næstformanden. 

§ 6. Regnskab. 

1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

2. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i februar måned til godkendelse. Revisionen skal have fundet sted 

senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet skal være forelagt bestyrelsen før det revideres. Bestyrelsen er ansvarlig for at 

regnskabet føres i overensstemmelse med foreningens love og vedtægter. 

§ 7. Bestyrelsens bemyndigelser. 

1. Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter, herunder administration og økonomi samt tegner foreningen udadtil. 

2. Ved økonomiske dispositioner på op til kr. 10.000,00 tegnes foreningen af kasserer eller formand. Ved dispositioner på over kr. 

10.000,00 tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab eller en af de 2 sammen med et flertal af bestyrelsen. 

3. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov til løsning af særlige opgaver. Disse udvalg arbejder under ansvar overfor 

bestyrelsen. 

§ 8. Opløsning af foreningen. 

1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, som er indkaldt specielt til dette formål. Indkaldelse sker på samme 

måde som en ordinær generalforsamling Vedtagelse af en opløsning følger reglerne for vedtægtsændringer. 

2. Såfremt vedtagelse af opløsning har fundet sted, skal generalforsamlingen efterfølgende tage stilling til fordeling af foreningens 

eventuelle formue, idet en sådan kun kan fordeles til almennyttige formål. Vedtagelse af dette kræver stemmeflertal blandt de 

tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. oktober 1995. 

Ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 24/10 2000, 5/12 2000, 19/2 2003, 4/3 2003 Og 24.02.2016 


