
 
                   

Vedtægter for Cyklistforbundet, Guldborgsund 

§ 1 
Cyklistforbundet, Guldborgsund er en lokal afdeling af Cyklistforbundet med hjemsted i 

Guldborgsund Kommune. Lokalafdelingen forpligter sig til at følge forbundets linje. Uenighed med 

forbundet i principielle spørgsmål gøres til genstand for diskussion med forbundet eller på 

landsmøder. 

§ 2  
Afdelingens formål er at varetage cyklisternes tarv, herunder øve indflydelse på forhold og 

myndigheder, der berører cyklisters sikkerhed og interesser, samt fremme oplysningsarbejdet for 

cyklister. 

§ 3  
Medlemskab af Cyklistforbundet, Guldborgsund, fordrer bopæl i Guldborgsund kommune. Jævnfør 

forbundets vedtægter § 19 kan man overfor hovedbestyrelsen begære sig optaget i enhver 

lokalafdeling uanset bopælskommune. 

§ 4 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:  

1.  Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. 

2.  Formandens/bestyrelsens beretning.  

3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab.  

4.  Beretning fra grupper og udvalg.  

5.  Behandling af indkomne forslag.  

6.  Valg af bestyrelse, herunder op til to suppleanter.  

7.  Valg af en revisor og revisorsuppleant.  

8.  Valg af delegerede til landsmøde.  

9.  Valg til diverse udvalg.  

10. Eventuelt. 

§ 5 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal 

medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker dette, skal 

afstemning ske skriftligt. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret. 



Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet Cyklister eller ved 

brev/blad til medlemmerne. 

Forslag til punkt 5, indkomne forslag må for at kunne besluttes være formanden/bestyrelsen i hænde 

senest fem dage før generalforsamlingen.  

Ændringer af vedtægterne kan vedtages af generalforsamlingen, når to tredjedele af de fremmødte 

medlemmer stemmer for. 

§ 6  
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller en fjerdedel af 

medlemmerne fremsætter begæring om dette. Bekendtgørelse skal ske som ved ordinær 

generalforsamling. 

§ 7  
Afdelingen ledes af en bestyrelse, bestående af et ulige antal medlemmer, mindst tre og højst fem. 

Hvert medlem vælges for to år ad gangen, således at et ulige antal medlemmer er på valg i ulige år 

og et lige antal medlemmer på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.                                                                   

For medlemmer af bestyrelsen vælges op til to suppleanter, hver for et år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert års generalforsamling med formand, næstformand og 

kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege repræsentanter for afdelingen til poster i andre 

organer efter behov.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller 

næstformand, er til stede. Bestyrelsesmøde holdes hver anden måned.  

Bestyrelsen er ulønnet, arbejder kollektivt og forestår i fællesskab afdelingens administrative 

ledelse og kontakten til hovedforbundet. Den kan udtale sig på forbundets vegne i lokale spørgsmål. 

Bestyrelsens formand og kasserer har i fællesskab tegningsretten i foreningen. 

§ 8  
Afdelingen tilvejebringer midler ved tilskud fra blandt andet hovedforbundet, ved salg 

af  Cyklistforbundets materialer og ved arrangementer i afdelingen. 

§ 9  
Opløsning af lokalafdelingen kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer ved to 

på hinanden følgende generalforsamlinger med en måneds mellemrum, hvor forslaget er på 

dagsordenen for den anden generalforsamling som det eneste punkt. 

§ 10  
Afdelingens ejendele tilfalder ved opløsning Cyklistforbundet, med mindre disse er erhvervet for 

egne midler.  

 Således vedtaget på generalforsamlingen 5. marts 2019  

sign. Bjarne Arildsen, Irene Hansen, Erik Kjørup Andersen 


