Vedtægter for Cyklistforbundet, Roskilde afdeling.

§ 1 Cyklistforbundet, Roskilde afdeling, er en afdeling under Cyklistforbundet.
Afdelingens binavn er Dansk Cyklist Forbund, Roskilde afdeling.
Afdelingens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
§ 2 Afdelingen har som formål:
- at udbrede kendskabet til Cyklistforbundet,
- at varetage cyklisternes tarv i trafikpolitiske spørgsmål, herunder at varetage cyklisternes tarv af fysisk
karakter overfor offentlige myndigheder (anlæg af cykelstier, forbedring af færdselsveje og færdselsforhold
m.v.)
- at varetage cyklisternes tarv i forhold til fabrikanter og sælgere af cykler og dertil hørende genstande.
§ 3 Medlemmer af afdelingen er de i Roskilde kommune bosatte medlemmer af Cyklistforbundet.
Medlemmer bosiddende i andre kommuner kan tilslutte sig Roskilde afdeling i
overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter.
Kontingentet opkræves ikke af afdelingen, men indbetales af medlemmerne direkte til Cyklistforbundet.
Afdelingen søger sine udgifter dækket af forbundet. Desuden kan afdelingen ved aktiviteter
søge indtjening til afdelingens driftsudgifter.
§ 4 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
Generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal.
Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel i ”Cyklister” og eventuelt i den lokale presse.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning/regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Valg af delegerede til landsmødet
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.
Ændringer af vedtægter kan kun ske ved simpelt flertal på en ordinær generalforsamling samt en
efterfølgende generalforsamling (eventuelt ekstraordinær).
Afdelingen kan opløses på samme måde som ændring af vedtægter; afdelingens ejendele
tilfalder da Cyklistforbundet.
§ 5 Der kan kræves indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen
ønsker det, eller hvis 10 % af afdelingens medlemmer ønsker det.
Samtidig med krav om ekstraordinær generalforsamling, skal dagsorden for
generalforsamlingen opgives af de, som ønsker den holdt.
Indkaldelse foregår efter de samme retningslinier, som ved indkaldelse til den ordinære
generalforsamling.
§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig efter hvert års generalforsamling, på
førstkommende bestyrelsesmøde, med en formand, en kasserer og en sekretær.
Halvdelen af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling.
Desuden skal der hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7 Formanden leder og koordinerer bestyrelsens arbejde.
Formanden repræsenterer afdelingen udadtil, samt overfor Cyklistforbundet. I
formandens fravær overtager sekretæren formandens forpligtelser.
§ 8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med menige medlemmer.
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.

