Bilag nr. 1 til punkt 6 på generalforsamlingen den 29. september 2020.
VEDTÆGTER FOR DANSK CYKLIST FORBUNDS
AFDELING I HØRSHOLM OG FREDENSBORG KOMMUNER

§1 Cyklistforbundet i Hørsholm og Fredensborg er en lokalafdeling under Cyklistforbundet.
§2 Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at virke
for bedre vilkår for cyklister i Hørsholm og Fredensborg Kommuner.
§3 Medlemmer af lokalafdelingen er de i Hørsholm og Fredensborg Kommuner bosatte
medlemmer af Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner kan i
overensstemmelse med § 19, stk. 2, i Cyklistforbundets vedtægter optages efter ønske,
hvis de ikke er tilmeldt en anden Lokalafdeling. LokalAfdelingen opkræver ikke
selvstændigt kontingent, men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet, ved salg
af Cyklistforbundets materialer eller på anden måde.
§4 Generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Tidspunktet
bekendtgøres i medlemsbladet "Cyklister" og/eller lokalblad og/eller pr. brev med mindst
6 ugers varsel. Dagsorden fremsendes med indkaldelsen til medlemmerne ved
lokalblad og/eller pr. brev mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Medlemmerne indkaldes skriftligt eller via e-mail og/eller ved bekendtgørelse på
foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før det annoncerede mødetidspunkt for generalforsamlingen, hvorefter de
udsendes til medlemmerne. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på
dagsordenen. Generalforsamlingen er afdelingens øverste besluttende myndighed
uanset de fremmødtes antal. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt
de afgivne stemmer, og beslutningerne afgøres skriftligt, hvis det ønskes. Kun
medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret.
Referat af generalforsamlingen sendes til Cyklistforbundet og gengives i et lokalblad
eller på afdelingens hjemmeside, hvis lokalafdelingen udgiver et sådant. Dagsorden for
den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse af revideret regnskab
5. indkomne forslag
6. valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegeret/
delegerede til Cyklistforbundets landsmøde

7. evt.
Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde i
overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter. Der kan vælges suppleanter.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller på skriftlig
begæring af mindst 10 pct. af afdelingens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes og bekendtgøres som den ordinære generalforsamling.
§5 Bestyrelsen, der er ulønnet, består af indtil 7 på generalforsamlingen valgte
medlemmer, som konstituerer sig selv. Derudover vælges indtil 4 suppleanter. Det bør
tilstræbes, at alle berørte kommuner er repræsenteret i bestyrelsen og blandt
suppleanterne. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil samt overfor
Cyklistforbundet øvrige instanser. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling.
§6 LokalAfdelingen er forpligtet til at fastholde Cyklistforbundets linje. Afvigelser eller
uenighed herom indberettes til hovedbestyrelsen. Det lokale arbejde kan udføres i
arbejdsgrupper, de enkelte arbejdsgruppers udtalelser og henvendelser går gennem
bestyrelsen.
§7 Ændringer af vedtægter eller opløsning af lokalafdelingen kræver 2/3 af de afgivne
stemmer ved en generalforsamling, hvor forslag om ændring af vedtægter eller
afdelingens ophør er på den udsendte dagsorden. De af generalforsamlingen vedtagne
vedtægtsændringer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ved opløsning tilfalder
eventuelle ejendele Cyklistforbundet.
Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2006.

