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Vedtægter for Vejgaard Cykel Motion 

§ 1 

Klubben blev stiftet 19-01- 2000 

Klubbens navn er Vejgaard Cykelmotion (VCM) 

Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 

Klubbens adresse er identisk med den til enhver tid siddende formands adresse. 

§2 

Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer. 

§3 

Som medlem kan optages alle interesserede over 18 år og som ønsker at dyrke cykelmotion.  

En forudsætning for deltagelse er, at man har en racercykel eller MTB. Der stilles ikke noget krav til kvaliteten 

af cyklen, blot skal udstyret være i orden så tekniske defekter ikke ødelægger turen for andre. Man skal 

forventeligt være i stand til at møde op og deltage i klubbens almindelige træning. 

§4 

Den øverste myndighed i klubbens anliggender er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, såfremt 

25% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens 

gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent. 
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En gang årligt, ordentligvis i februar måned, afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne 

indkaldes med min. 14 dages varsel. Indkaldelsen til generalforsamlingen foregår ved e-mail og annoncering 

på klubbens hjemmeside. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremlægges skriftligt og skal være formanden i hænde 

senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden skal indeholde: 

- Valg af dirigent 

- Formandens beretning 

- Fremlæggelse af regnskab som skal godkendes af generalforsamlingen 

- Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

- Behandling af indkomne forslag 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

- Valg af Revisor 

- Eventuelt. 

Stemmeret har alle medlemmer, der senest 15. januar i samme år, som den ordinære generalforsamling 

afholdes, er blevet medlem, og som ikke er i restance med kontingentindbetaling. 

 Afstemningsmetoder afgøres af dirigenten, men såfremt ét medlem ytrer ønske derom, skal der foretages 

skriftlig afstemning. 

§5 

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 

generalforsamling for 2 år ad gangen. 2 suppleanter vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling for 

ét år ad gangen. Efter tur afgår 2 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

§6 

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens midler skal indsættes på bank- og eller girokonto. 

Kassereren skal på forlangende forevise klubbens regnskabsmateriale, bøger, bilag m.v. samt den eventuelle 

kontante kassebeholdning for klubbens øvrige bestyrelse. 

Regnskabet skal godkendes af en, på generalforsamlingen valgt, revisor. 

Tegningsberettiget for klubben er formanden og kassereren. 

Samtlige udgifter skal godkendes af bestyrelsen. 

§7 
 
Klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 7 dages 
varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er 
fremmødt. Og 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
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§7.1 
 
Såfremt der ikke fremmøder mindst halvdelen af klubbens medlemmer, indkaldes til en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling, hvor klubben kan opløses med 2/3 kvalificeret flertal.   
 
§7.2 
Klubbens midler afhændes til almennyttigt velgørende formål, som besluttes af generalforsamlingen med 
kvalificeret flertal. 
 

§ 8 

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vedtagelse af et lovforslag kræver kvalificeret majoritet. Opnås dette ikke bortfalder forslaget. 

Alle forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 dage før generalforsamlingen. 

 

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN 18.06.2017 


