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1.  CYKLISTFORBUNDET i Danmark har hovedkontor i Rømersgade i København. 
Viborgafdelingen er en lokalafdeling under CYKLISTFORBUNDET med hjemsted i 
Viborg Kommune.

2. Afdelingen tegnes udadtil af formand og kasserer.

3. Afdelingens formål er i overensstemmelse med CYKLISTFORBUNDETs vedtægter.
a. At arbejde for de bedst mulige trafikale vilkår for cyklisterne i Viborg kommune.
b. At skabe kontakt mellem Viborgs cyklister, bl.a. ved fælles arrangementer.

4.  Medlemmer af afdelingen er de i Viborg kommune bosiddende medlemmer af CYK-
LISTFORBUNDET, hvor alle interesserede kan søge optagelse.

5.  Medlemmer i nabokommuner kan indgå som medlemmer i Viborgafdelingen efter 
ønske.

6.  Driften er baseret på tilskud af økonomiske midler fra CYKLISTFORBUNDET. For-
eningens midler opbevares i bank eller hos kassereren. Den samlede bestyrelse er 
ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
Regnskabsåret er kalenderåret.

7. Generalforsamlingen er den øverste myndighed for CYKLISTFORBUNDETs Viborg-afdeling.
a.  Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned. Generalforsamlin-

gen indkaldes med mindst én måneds varsel i medlemsbladet „Cyklister“og/eller 
ved anden skriftlig meddelelse.

b.  Dagsorden med indkomne forslag lægges på hjemmesiden senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag (indsendt mindst 3 uger forinden)

Arbejdsprogram for det kommende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Valg af delegeret til CYKLISTFORBUNDETs landsmøde
Eventuelt

Der laves referat af generalforsamlingens beslutninger. Dette lægges på hjemmesiden og 
sendes til CYKLISTFORBUNDET i København.

8.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20 % af med-
lemmerne. Varsel og bekendtgørelse er i øvrigt som ved ordinær generalforsamling.

9.  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlem-
mer på valg og i ulige år 3 medlemmer. Der vælges 2 bestyrelses- suppleanter. 

10.  Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med formand, 
sekretær og kasserer. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

11.  Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Alle medlemmer 
af Viborgs lokalafdeling er valgbare.

12.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle afgørel-
ser sker ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan forlanges af alle.

13.  Ændring i vedtægterne og opløsning af lokalafdelingen kræver dog 2/3 flertal af de 
fremmødte på generalforsamlingen.

14.  Ved beslutning om opløsning af afdelingen tilfalder dennes midler CYKLISTFORBUNDET.

Vedtaget på generalforsamling 22. september 2015

Bestyrelsen


