Forslag til vedtægtsændringer for Cyklistforbundet i Rødovre
Ved den ordinære generalforsamling 12. august 2021

FORSLAG 1
Under § 5 ændres 2. afsnit fra
”Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar-kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers
varsel i medlemsbladet for Cyklistforbundet og/eller ved anden skriftlig indkaldelse.”
til
”Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar-kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers
varsel skriftligt via email og/eller ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside for Rødovre
lokalafdeling.”
Begrundelse for forslaget
Medlemsbladet for Cyklistforbundet oplyser ikke længere datoer for lokalafdelingernes
generalforsamlinger.

FORSLAG 2
Sidste afsnit under § 5 ændres fra
”Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Vedtægtsændringsforslag skal være formanden i hænde senest en måned før
generalforsamlingen. Ordlyden af et vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen.
til
”Forslag herunder vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet må være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 1. december året før afholdelse af generalforsamlingen. Ordlyden af ændringsforslagene skal fremgå
af indkaldelsen til generalforsamlingen.”
Begrundelse for ændringsforslaget er, at tidligere tidsfrister ikke kunne overholdes, idet fristen for forslag
ligger efter fristen for indkaldelse af generalforsamlingen

Forslag 3
I vedtægternes §. 4, 2. afsnit udgår 1. sætning
”Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening”.
Samtidig indsættes følgende
Et nyt indskudt afsnit i §8 efter paragraffens 2. afsnit
”Foreningen tegnes i enighed af formand og kasserer i perioden til næste generalforsamling.”
Begrundelse for forslaget
At formand og kasserer i fællesskab handler og underskriver og dermed forpligter foreningen iflg.
foreningens formål og gældende lovgivning.

FORSLAG 4
Punkt 8 i vedtægternes §5 Generalforsamlingen
”Godkendelse af beslutningsreferat”
udgår.
Samtidig indsættes følgende
”Beslutningsreferat skal godkendes af dirigent og formand.”
som næstsidste afsnit i §5.
Begrundelse for forslaget
Den nuværende formulering har givet anledning til misforståelser.

FORSLAG 5
I vedtægternes § 5 sidste sætning ændres afsnit 3
”Skriftlig afstemning kan forlanges af mindst 20% af forsamlingen.”
til
”Skriftlig afstemning kan forlanges af blot èt af de fremmødte medlemmer”
Begrundelse for forslaget
Det er en almindelig demokratisk regel, at blot èt medlem skal kunne forlange skriftlig afstemning, og der
henvises til Ole Hasselbalchs bog ” Materialesamling til foreningsret”, side 89 og til
familieadvokaten.dk/emner/950.html.

