
Lokalafdeling Tårnby er oprettet d. 4.november 1991. 

Vedtægter 

§1 Dansk Cyklist Forbund lokalafdeling DCF-Tårnby er en lokalafdeling under Dansk Cyklist Forbund. 

§2 Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Dansk Cyklist Forbunds vedtægter, at virke for bedre 

vilkår 

for cyklister i Tårnby kommune. 

§3 Medlemmer i afdelingen er de i kommunen bosatte medlemmer af Dansk Cyklist Forbund. Medlemmer i 

andre kommuner kan optages, jfr. Landsorganisationens vedtægter §19 stk 2. 

§4 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts 

måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i ”Cyklister”, ”Tårnby Cyklister” og/eller pr brev. 

Samtidigt angives bestyrelsens forslag til dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og 

arbejdsprogram. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab samt næste års budget. 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram. 

5. Valg af formand (ulige år) 

Valg af kasserer (lige år) 

1. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

2. Valg af delegerede til Dansk Cyklist Forbunds landsmøde. 

3. Eventuelt. 

Valgperioder: Formanden og 1-2 vælges på ulige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige 

årstal,, øvrige 1 år. 

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Der 

optages protokol over beslutningerne. Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Dansk Cyklist Forbund. 

§5 Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har 

betalt kontingent, har stemmeret. 

Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der 

kan ikke stemmes pr. fuldmagt. 

Ændringer i lokalafdelingens vedtægter, samt opløsning af afdelingen, kræver dog to-trediedeles flertal 

blandt de fremmødte. 

Ved opløsning tilfalder afdelingens midler Dansk Cyklist Forbund. 



§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20% af afdelingens 

medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling. 

§7 Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, amtskontakt 

samt formænd for de udvalg, som nedsættes for at opfylde arbejdsprogrammet. Bestyrelsen arbejder 

kollektivt og repræsenterer afdelingen udadtil, samt over for Dansk Cyklist Forbunds hovedbestyrelse. 

Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen  indkaldt. 

§8 Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmer af 

lokalafdelingen, med bestyrelsens godkendelse, kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg. 

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for afdelingen til udvalg hos andre organisationer. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling mandag den 4.november 1991 og ændret på ordinær 

generalforsamling onsdag den 23.marts 1994. 

  

Christel Lundal                                   

Lisa Larsen                                

Bent Vestermark 

Bjarne Thorsen                       

Jens Jørgen Kristensen 

 


