
 

 

 

Vedtægter  

________________________________________________________ 

§ 1: Foreningens navn. Foreningens navn er Cykel Klubben Djurs og er hjemmehø-

rende i Syddjurs Kommune. "CK DJURS" i forkortning.  

Cykel Klubben Djurs har til formål, at gennem fysisk aktivitet at skabe et fællesskab og et socialt miljø med 

foreningens aktivitet som det centrale.  

Stk. 2: At lave fælles ture til motionsløb for alle.  

Stk. 3: At give medlemmerne en god oplevelse af cykling på konkurrenceplan eller motionsplan. Klubben er 

medlem af Cykling Danmark (DCU) og DCU-Motion.  

§ 2: Medlemskab/Optagelse af medlemmer. Som medlemmer optages aktive og passive personer der har in-

teresse for Motionscykling og fylder 9 år i den igangværende sæson. Et hvert medlem er pligtig til at over-

holde retningslinier og regulativer, som den til enhver tid siddende bestyrelse eller stående udvalg har udfær-

diget. "I forbindelse med klubbens arrangementer, skal medlemmerne køre med godkendt cykelhjelm, og ak-

tuelt klubtøj.  

§ 3: Kontingent. Cykel Klubben Djurs’ kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære Generalfor-

samling. Kontingentet opkræves i marts måned for både aktive og passive Medlemmer. Fast pris for en sæ-

son. Introduktion er 2 prøveture før betaling af kontingent. Betales ikke inden den 1. april, pålægges rykker-

gebyr på kr. 25,00. For nye medlemmer betales senest ved 4. cykeltur.  

§ 4: Regnskabets periode er lig med kalenderåret 1/1 - 31/12. På generalforsamlingen aflægges revideret 

regnskab.  

Stk. 2: Kassereren behøver ikke at være medlem af klubbens bestyrelse. Hvis bestyrelsen ansætter en ekstern 

kasserer, har denne ikke stemmeret i bestyrelsen. 

 

§ 5: Generalforsamling. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter forskriver, 

den højeste myndighed i alle Cykel Klubben Djurs’ anliggender.  

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned og skal ske med mindst 2 ugers varsel på klub-

bens hjemmeside og via e-mail. De medlemmer som ikke har en e-mailadresse får en indkaldelse pr. post.  

Stk. 3: Evt. forslag til generalforsamlingen, skal være skriftlig indsendt til foreningens formand, senest 8 

dage før generalforsamlingen.  

Stk. 4: Valgbar og stemmeberettiget er ethvert medlem der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer under 16 

år, har 1 stemmeret, uanset antal af børn under 16 år.  

Stk. 5: Afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte  

§ 6: Udmeldelse - Eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 

14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt kontingent til Cykel Klubben Djurs frem til den dag, 

hvor udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.  

Stk. 2: Når et medlem er i kontingentrestance efter 1. juni, kan bestyrelsen med mindst 8 dage dages skrift-

ligt varsel, ekskludere vedkommende.  

 



 

 

Stk. 3: Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har be-

talt sin gæld til foreningen.  

Stk. 4: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens be-

slutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er stemt for eksklusionen og medlem-

met har haft mulighed for at fremføre sit forsvar.  

Stk.5: Et af bestyrelsens ekskluderet medlem har krav på den debat på den næstkommende ordinære general-

forsamling, hvis medlemmet har dette ønske. Bliver medlemmets eksklusion stadfæstet på generalforsamlin-

gen, med samme majoritet som ved § 5 stk. 5, kan medlemmet først optages som nyt medlem på en ny gene-

ralforsamling med samme majoritet.  

§ 7: Ordinær generalforsamling.  

1. Valg af dirigent  

2. Aflæggelse af beretning  

3. Godkendelse af regnskab og budget  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkommende forslag  

6. Valg af bestyrelse. Lige år: Formand samt 1 medlem. Ulige år: 3 medlemmer  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant  

9. Eventuelt.  

 

§ 8: Medlemmets ansvar. Klubben har intet ansvar for skader, som medlemmerne måtte blive udsat for eller 

påføre sig selv, andre personer, ting eller genstande under træning, ture, motionsløb eller andre arrangemen-

ter af enhver art indenfor klubregi. Skader som klubbens medlemmer måtte forvolde i ovennævnte sammen-

hænge, er derfor medlemmernes eget ansvar og risiko.  

§ 9: Vedtægtsændringer. Forandringer af vedtægterne kan ske på en hver generalforsamling, når mindst 2/3 

af de afgivende stemmer er for forslaget.  

§ 10: Tegningsret. Tegningsret for foreningen varetages af formanden og kassereren (også selv om denne 

ikke er medlem af bestyrelsen) i forening.  

§ 11: Cykel Klubben Djurs´ opløsning. Bestemmelse for Cykel Klubben Djurs´ opløsning kan kun tages på 

en i dette øjemed særlig indkaldte ekstraordinær generalforsamling.  

Stk. 2: Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

er til stede og at mindst ¾ at de afgivne stemmer er for.  

Stk. 3: Opnås der et flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes der til en ny general-

forsamling, hvori antallet af stemmeberettigede medlemmer der er til stede, ikke har nogen indflydelse på 

beslutningsdygtigheden.  

Stk. 4: I tilfælde af Cykel Klubben Djurs’ opløsning, indkaldes til ny generalforsamling. Denne generalfor-

samling tager stilling til anvendelse af eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humanitært 

formål.  

 

Vedtaget på ordinær generalforsamlingen den 14. oktober 2021 


