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Generalforsamling 2018 (ordinær generalforsamling)

Tid: onsdag den 28. februar kl. 19.00   
Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, Rønne (mødelokale)

Dagsorden på side 7

Beskrivelse af forslag om vedtægtsændring på side 4-5.

Regnskab på side 6.

Generalforsamlingen er vedtægtsbestemt annonceret i Bornholms Tidende 
den 12. februar.

Desuden er den nævnt i kalenderen på www.cyklistforbundet.dk.

Medlemsbladet Cyklister udgave vinter 2018 indeholder også tid og sted.
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Med et Campus Bornholm midt i et boligområde er der lagt op til 
løsninger, der ikke er optimale.

På Østre Ringvej skal Smallesund tilsluttes i et T-kryds.

Her ser vi for første gang på Bornholm et forslag til omvendt vigepligt.

Det betyder, at cyklister på ringvejen skal holde tilbage for trafik til og fra 
Smallesund. Dette vil utvivlsomt påvirke bilister, så de i andre kryds ikke i 
samme grad som nu vil holde øje med ligeudkørende cyklister.



 Bornholms Cyklist Forbund
Cyklistforbundets afdeling på Bornholm       -       www.cyklistforbundet.dk/bornholm
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Generalforsamling 2018 (ordinær generalforsamling)

Tid: onsdag den 28. februar kl. 19.00 
Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, Rønne (mødelokale 3)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændringer.

6. Valg til bestyrelsen.

a) Formand (vælges i lige år)
Erik Nielsen genopstiller.

b) to bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)
Marianne Lambrecht genopstiller, men vil gerne give pladsen videre.

c) to suppleanter (vælges hvert år).

7. Valg af revisorer.
a) en revisor.
b) en revisorsuppleant.

8. Valg af delegerede til landsmødet. (Generalforsamlingen vælger det antal
landsmødedelegerede, som afdelingen har ret til at sende, og det er i år 2
delegerede. Der kan vælges suppleant).

9. Oplæg ved landsformand Jette Gotsche og efterfølgende debat.

10. Evt.

Afdelingen byder på et lettere traktement.
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Regnskab 2017 .........................................................................................................

Bornholm Rundt søndag den 26. august kl. 9.00

Medlemmer af Bornholms Cyklist Forbund kan få startgebyret på 180 kr. 
refunderet i forbindelse med udlevering af startnummer.

Medlemmer skal være registreret i medlemssystemet pr. 1. august 2018 for at 
opnå refusion.

Ved tilmelding skal man ud for "Tilhørsforhold" skrive "Bornholms Cyklist 
Forbund". Tilmelding bedes foretaget senest  tirsdag den 21. august 2018 
(sidste dag for tilmelding online).

Se mere om løbet på www.cykelbornholmrundt.dk

.........................................................................................................

100 km for mental sundhed

I samarbejde med Midtpunktet arrangeres i perioden juni-oktober ugentlige 
ture på 10 km med start fra Midtpunktet hver tirsdag kl. 14.

Desuden arrangeres en tur på Sindets Dag den 10. oktober kl. 10.

- Har du lyst til at deltage som ”pilot”, hvor du enten planlægger turen og kører 
forrest, eller hvor du kører til sidst, kan du kontakte os eller Midtpunktet.
Det er absolut ikke en betingelse at deltage hver gang, men helst mindst 10 
gange, som i alt giver 100 km.

Cykling er sundt, også for psyken. Derfor sætter ”100 km for mental sundhed” 
fokus på cykelglæde og cyklens værdi for mennesker, som er psykisk sårbare,
i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober.

Målet er, at flere med psykiske vanskeligheder kommer ud at cykle 
regelmæssigt og oplever cyklen som et middel til både transport og gode 
oplevelser.

Det er Dansk Arbejder Idrætsforbund og Cyklistforbundet, som sammen med 
Psykiatrifonden og SIND står bag initiativet.
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Forslag om ændring af vedtægternes §4 og §5
Forslaget omfatter alene tilføjelser, der her er markeret med gult:

”Vedtægter for Bornholms Cyklist Forbund

§ 1
Bornholms Cyklist Forbund er en lokalafdeling under Cyklistforbundet (binavn 
Dansk Cyklist Forbund) og er hjemmehørende på BornholmDagsorden for den
ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
§ 2
Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, 
at virke for bedre vilkår for cyklister på Bornholm.
§ 3
Medlemmer i lokalafdelingen er de på Bornholm bosatte medlemmer af 
Cyklistforbundet.
Lokalafdelingen opkræver ikke selvstændigt kontingent, men søger sine 
udgifter dækket af Cyklistforbundet.
§ 4
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og 
bekendtgøres på forbundets hjemmeside. Medlemmerne indkaldes med 
offentliggørelse af dagsorden i dagspressen senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Beslutninger afgøres 
ved almindelig stemmeflerhed, skriftligt hvis det ønskes. Kun medlemmer med 
gyldigt medlemsbevis har stemmeret. Referat af generalforsamlingen sendes 
til Cyklistforbundet.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
a) Formand (vælges i lige år)
Kasserer (vælges i ulige år)

b) et medlem (vælges i lige år)
to medlemmer (vælges i ulige år)

c) to suppleanter - 1. og 2. suppleant (vælges hvert år).
7. Valg af revisorer:
a) en revisor.
b) en revisorsuppleant.
8. Valg af delegerede til landsmødet. (Generalforsamlingen vælger det 
antal landsmødedelegerede, som afdelingen har ret til at sende. Der 
kan vælges suppleant).

9. Eventuelt.
 

§ 5
Den daglige ledelse, der er ulønnet, forestås af en bestyrelse på 3-5 
medlemmer, der vælges hertil for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. 
Formanden og et menigt medlem er på valg på lige årstal, kassereren og 2 
menige medlemmer er på valg på ulige årstal.
 

Såfremt der ikke opstilles kandidater nok til at besætte alle menige 
bestyrelsesposter, vil en bestyrelsessuppleant kun indtræde som 
bestyrelsesmedlem, såfremt et af de valgte bestyrelsesmedlemmer fratræder.
 

Bestyrelsen skal mindst bestå af formanden, kassereren og et menigt medlem.
Såfremt formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på besættelse af posterne.
Såfremt et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder i utide, 
indtræder 1. suppleanten i dennes sted. Udtræder endnu et 
bestyrelsesmedlem i utide, indtræder 2. suppleanten i dennes sted.
 

Arbejdsgrupper oprettes på forslag af generalforsamling, bestyrelse eller 
enkelte medlemmer.
En arbejdsgruppe er oprettet, når mindst 3 medlemmer deltager aktivt i den.
Bestyrelsen repræsenterer afdelingen udadtil samt overfor Cyklistforbundets 
øvrige instanser. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling.
§ 6
Bornholms Cyklist Forbund varetager lokale spørgsmål i overensstemmelse 
med Cyklistforbundets politik. Det lokale arbejde udføres i arbejdsgrupper, de 
enkelte arbejdsgruppers udtalelser og henvendelser går gennem bestyrelsen.
§ 7
Ændringer i vedtægter eller opløsning af lokalafdelingen kræver 2/3 af de 
fremmødtes stemmer ved en generalforsamling, hvor forslag om ændring af 
vedtægter eller afdelingens ophør er på den udsendte dagsorden.
Ved opløsning af lokalafdelingen tilfalder eventuelle ejendele Cyklistforbundet.

Vedtaget på generalforsamlingen den ____”

Hensigten med forslaget er at gøre antallet af bestyrelsesmedlemmer 
fleksibelt, da det har vist sig vanskeligt at besætte alle pladser i bestyrelsen.

Desuden skal det undgås, i fald der ikke vælges en bestyrelse med det 
maksimale antal medlemmer, at valg af suppleanter vil medføre øjeblikkelig 
indtræden af suppleant(er) i bestyrelsen.
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