
Vedtægter for Cyklistforbundet, Ballerup-Måløv-Skovlunde Afdeling 

§ 1. Foreningen, der er stiftet den 15. marts 1995, er en afdeling af Cyklistforbundet. 
Afdelingens navn er Cyklistforbundet, Ballerup-Måløv-Skovlunde Afdeling. 
 
§ 2. Afdelingens virke er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at virke for cyklisternes tarv 
i Ballerup Kommune. 
 
§ 3. Medlemmer af Cyklistforbundet, Ballerup-Måløv-Skovlunde Afdeling er de i Ballerup Kommune bosatte 
medlemmer af Cyklistforbundet, hvor alle interesserede kan søge optagelse. 
Andre medlemmer af Cyklistforbundet kan optages i Ballerup-Måløv-Skovlunde Afdeling, såfremt de ikke er 
medlemmer af en anden lokal afdeling af Cyklistforbundet. 
 
§ 4. Driften af afdelingens formål er baseret på kontingentbetaling, og midlerne tilgår afdelingen fra 
Cyklistforbundet. 
Afdelingens midler opbevares i bank eller ved kassereren. 
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med 
Folkeoplysningsloven og Ballerup Kommunes retningslinjer. 
I økonomiske forhold tegnes afdelingen af kasseren. 
 
§ 5. Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed og som er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal, afholdes hvert år i januar kvartal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftligt, 
hvis det ønskes. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret. Der indkaldes med mindst 14 
dages varsel i medlemsbladet "Cyklister" og/eller på anden skriftlig måde. 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Kasserens reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
6. Valg af revisor og suppleant. 
7. Valg af delegeret/delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. 
8. Eventuelt. 

Forslag til dagsordenens punkt 4 må, for at kunne optages til beslutning, være bestyrelsen i hænde senest 
ugedagen før generalforsamlingen. Der optages referat over beslutningerne, som godkendes ved 
ordstyrerens underskrift. Kopi tilstilles Cyklistforbundet. 
 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 10 % af medlemmerne i 
afdelingen. Indkaldelsen skal ske pr. brev til alle medlemmer med angivelse af dagsorden. Varsel og 
bekendtgørelse er i øvrigt som ved ordinær generalforsamling. 
 
§ 7. Ændringer i vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
 
§ 8. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer og 2 suppleanter, blandt de medlemmer, der 
bringes i forslag, og som accepterer opstillingen. Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 
kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende. 
Bestyrelsen er ulønnet, og fastsætter selv sin arbejdsform. 
 
§ 9. Medlemmer af afdelingen kan med bestyrelsens godkendelse danne en arbejdsgruppe, ligesom 
bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper. 
 
§ 10. Opløsning af afdelingen kræver et flertal på 2/3 af afdelingens medlemmer på en generalforsamling, 
hvor forslag om opløsning er varslet og på dagsordenen. Såfremt der ikke er 2/3 af medlemmerne tilstede på 
generalforsamlingen, kan den indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses 
ved simpelt flertal. Afdelingens ejendele tilfalder da landsforeningen Cyklistforbundet. 
 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2015 


