
Vedtægter for Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
 
§ 1. Navn og adresse  
 
Stk. 1. 
Foreningen, der er stiftet den 27. maj 1980, er en afdeling af Cyklistforbundet. Afdelingens navn er 
"Cyklistforbundet, Roskilde afdeling”.  
 
Stk. 2. 
Roskilde afdelings postadresse er formandens adresse.  
 
§ 2. Formål  
 
Vi arbejder for: 

• at varetage cyklisternes interesser overfor lokale offentlige myndigheder 

• at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel 

• at skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklisterne 

• at få flere til at cykle mere 

• at skabe et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler 
 
§ 3. Medlemmer  
 
Stk. 1. 
Ethvert medlem af Cyklistforbundet, som bor i Roskilde kommune, er medlem af Roskilde afdeling. 
Medlemmer, bosat i andre kommuner, kan blive medlemmer, såfremt de ikke er medlem af en 
anden afdeling, jf. Cyklistforbundets vedtægter § 19.  
 
Stk. 2 
Medlemskontingent betales til Cyklistforbundet.  
Roskilde afdeling søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet. Desuden kan Roskilde afdeling 
søge om midler til aktiviteter mv. fra offentlige eller private puljer. 
 
§ 4. Generalforsamlingen  
 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er Roskilde afdelings højeste myndighed, og ledes af en af forsamlingen valgt 
dirigent.  
 
Stk.2. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel skriftligt/via e-mail og/eller ved 
bekendtgørelse på Roskilde afdelings hjemmeside. 
 
Stk. 3. 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: 



                       1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Kassererens beretning/regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg til bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant 
 6. Valg til landsmødet af delegerede samt suppleanter  
 7. Eventuelt 
 
Stk. 4. 
Medlemmer af Cyklistforbundet, Roskilde afdeling har stemmeret og taleret på 
generalforsamlingen. 
Medlemmer af Cyklistforbundet, Roskilde afdeling kan stille op til valg på generalforsamlingen. 
 
Stk.5. 
Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.  
Afstemninger om forslag, der ikke er omfattet af bestemmelserne i § 7 og § 8, afgøres ved simpelt 
flertal. Ved stemmelighed for et forslag falder forslaget.  
 
Stk. 6. 
Valg til bestyrelsen samt til øvrige poster foregår ved, at de kandidater, der får flest stemmer, 
bliver valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater, afgøres valget ved lodtrækning. 
 
Stk. 7. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 
uger før generalforsamlingen, og offentliggøres på Roskilde afdelings hjemmeside senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 
 
Stk. 8.   
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, 
og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år. 
Desuden skal der for 1 år, vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  
 
Stk. 9. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 % af 
medlemmerne skriftligt forlanger det.  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel skriftligt/via e-mail og/eller 
ved bekendtgørelse på Roskilde afdelings hjemmeside. 
§ 4 stk. 1; stk. 4; stk. 5; stk. 7. og stk. 9  er gældende for den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
 2. Indkomne forslag 
 3. Eventuelt 
  



§ 5. Bestyrelsen  
 
Stk.1. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling på det førstkommende 
medlemsmøde med en formand, en kasserer og en sekretær. 
 
Stk.2.   
Formanden koordinerer bestyrelsens arbejde. 
Bestyrelsen repræsenterer afdelingen udadtil. 
I formandens fravær overtager sekretæren formandens forpligtelser. 
 
§ 6.  Arbejdsgrupper 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. 
 
§ 7. Vedtægtsændringer  
 
Stk. 1. 
Vedtægtsændringer skal besluttes på en generalforsamling. For at et forslag til vedtægtsændring 
kan besluttes, kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen 
stemmer for forslaget. 
 
Stk. 2. 
Vedtægtsændringer, som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklistforbundets 
hovedbestyrelse, jf. Cyklistforbundets vedtægter § 17, stk. 2. 
 
§ 8. Opløsning  
 
Stk. 1. 
Foreningen kan opløses, hvis et forslag herom vedtages på 2 efter hinanden følgende 
generalforsamlinger. For at et forslag om foreningens opløsning kan vedtages, kræver det, at 
mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for forslaget.  
 
Stk. 2. 
Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til Cyklistforbundet.  
 
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling, 27. maj 1980. 
Ændret på generalforsamlingen 15. marts 1982. 
Ændret på generalforsamlingen 17. marts 2008. 
Ændret på generalforsamlingen 21. marts 2016. 
Ændret på generalforsamlingen 20. september 2021. 
 


