
 

 

                     AFDELINGS  VEDTÆGTER: 
 
                                       1. 
Cyklistforbundet  HERNING  Afdeling er en afdeling under 
                                                                 “ CYKLISTFORBUNDET”. 
                                                    2. 
Afdelingens formål er, at varetage cyklisternes tarv, herunder øve indflydelse på 
lovgivning og administration, der vedrører cyklisternes interesser, at søge anlagt 
cykelstier og herunder forbedringer af færdselsveje og færdselsforhold, at nedbringe 
trafikkens belastning af miljøet, samt arrangere cykelture. 
Det er afdelingens hovedopgave, ved præventivt arbejde, at skabe større færdsels- 
sikkerhed til gavn for alle, samt fremme oplysningsarbejdet for cyklismen. 
                                                    3. 
Alle der tilslutter sig foreningens formål og er naturligt tilknyttede til HERNING afd´s. 
område, kan blive medlem. 
                                                    4. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, med mindst 14 dages 
varsel og bekendtgøres i Cyklister eller den lokale dagspresse. 
Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved skriftelig begæring fra mindst 
en tredjedel af medlemmerne og indkaldes herefter som ordinær generalforsamling. 
Foreningens vedtægter, kan kun ændres på en lovlig indkaldt generalforsamling. 
                                                    5. 
På hver generalforsamling vælges en ordstyrer, der påse, at vedtægterne overholdes. 
                                                    6. 
På generalforsamlingen aflægges der beretning for arbejdet i det forgangne år. 
Først udvalgene: TRAFIK/FÆRDSELSSIKKERHEDS,  PR, og TURUDVALGET, 
derefter formandens beretning.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
                                                    7. 
Ved skriftelig afstemning foretages der valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant herfor. 
Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Bestyrelsen vælges for  en 2-årig periode, således der skiftevis er  1 -2  på valg 
hvert andet år. 
                                                    8. 
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed og dens beslutninger er gyldig 
uanset de fremmødets antal. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal og 
skriftligt, når det forlanges.  Opløses afdelingen, tilfalder dets ejendele og midler 
velgørende formål i forbindelse med færdselssikkerhed i det lokalområde, 
som foreningen dækker.. 
Opløsningen kan kun ske med mindst to - tredjedels flertal af de fremmødte. 
                                                    9. 
Bestyrelsen, der er ulønnet, består af 3 -4 medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et medlem. 
Bestyrelsens arbejde er kollektivt og tegner afdelingen. 
I økonomisk anliggende, er det formanden og kassereren, der tegner afdelingen.   
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                                                               10. 
Afdelingen opkræver ikke selvstændigt kontingent idet medlemmerne indbetaler 
årskontingent til Cyklistforbundet. hovedkontor. 
                                                               11. 
Afdelingen kan søge om økonomisk støtte fra Cyklistforbundet.`s  hovedkontor i det 
omfang økonomien tillader det. 
                                                               12. 
Afdelingen forpligter sig til løbende, at holde Hovedkontoret underrettet 
om dens aktiviteter. 
                                                               13. 
Afdelingens regnskabs - år følger kalenderåret. 
                                                               14. 
Generalforsamlingen vælger delegerede til LANDSMØDET og suppleanter for disse. 
Valget skal ske blandt aktive medlemmer, eller de som ønsker  at blive det. 
 
     
    Således vedtaget på GENERALFORSAMLING i Herning D. 3 Maj 1977. 
    Ændret på EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  Herning D. 28 Maj 2001. 
    Ændret på ORDINÆR GENERALFORSAMLING  Herning D. 19 Marts 2002. 
    Ændret på ORDINÆR GENERALFORSAMLING  Herning D. 14 Marts 2006. 
    Ændret på ORDENÆR GENERALFORSAMLING Herning D.  8. Marts 2016. 
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