Vedtægter for Cykling Odense
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Cykling Odense.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Odense kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union, forkortet DCU, og er undergivet unionens love og
bestemmelser. Danmarks Cykle Union er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Union
Cycliste Internationale (UCI).
§2
Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at virke for cykelsportens fremme under Danmarks Cykle Union ved
sportslige aktiviteter på konkurrence- og motionsniveau samt ved kulturelle og selskabelige
aktiviteter m.v., herunder ved at tilbyde børn og unge under 25 år mulighed for socialt og
kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.
Stk. 2. Foreningen forestår og driver - efter aftale med Odense Kommune - aktiviteterne på Odense
Cyklebane.
§3
Medlemskreds og optagelse af medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan forretningsudvalget optages enhver person, der har interesse for cykelsporten
og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Medlemmerne opdeles af hensyn til kontingentbetaling og tilskud m.v. i følgende grupper:






Licensryttere der i kalenderåret fylder 15 år eller mere
Licensryttere under 15 år
Motionister med eller uden motionslicens samt øvrige medlemmer som anvender Cykling
Odenses faciliteter
Passive medlemmer
Æresmedlemmer

Stk. 3. Æresmedlemmer udnævnes af en enig hovedbestyrelse og på førstkommende ordinære
generalforsamling orienteres om udnævnelsen.
Stk. 4. Indmeldelse skal ske skriftligt på en indmeldelsesblanket ved henvendelse til et medlem af
foreningens hovedbestyrelse. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten
underskrives af forældre eller værge. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt
kontingent.
§4
Kontingent
Stk. 1. Medlemmer betaler kontingent for et år ad gangen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 2. Det årlige kontingent opkræves inden årsskiftet helårsvis forud til betaling senest den 1. hverdag i
februar måned. Medlemmer kan ikke gøre krav gældende overfor foreningen før forfalden
kontingent er betalt.
Stk. 3. Ved betaling af kontingent senere end 1. marts kan forretningsudvalget pålægge et gebyr svarende
til 10% af kontingentet.
Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfri.
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§5

Udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget bestyrelsen.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har økonomisk mellemværende med
foreningen.

§6
Eksklusion
Stk. 1. Når et medlem er i kontingentrestance eller anden restance til foreningen udover 3 måneder fra
forfaldsdagen, kan forretningsudvalget med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere
vedkommende.
Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden restance til foreningen, kan
optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 3. I øvrigt kan et enigt forretningsudvalg eller 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer ekskludere et
medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Sådanne særlige forhold kan være dårlig
opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens sportsånd eller
kammeratskabet i foreningen. Desuden kan det være nedsættende eller krænkende udtalelser til
pressen om foreningen og/eller dens ledelse samt andre særlige forhold. Medlemmet kan kræve at
spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning
om eksklusion kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for eksklusionen.
§7
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar.
Stk. 3. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne. Indkaldelse kan ske pr. mail samt ved opslag på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen
skal indeholde oplysninger om foreløbig dagsorden. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal
indeholde meddelelse om, hvilke medlemmer af forretningsudvalg og specialudvalg bestyrelsen der
afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af
foreningens medlemmer der foreslås nyvalgt. Endelig dagsorden udleveres på generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være forretningsudvalget bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Forslagene skal optages på den endelige dagsorden.
§8
Dagsorden
Stk 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forretningsudvalgets formands Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed i det foregående kalenderår
4. Udvalgsformændenes beretninger om foreningens aktivitet inden for Elite-, Landevejs-,Børn/unge, Terrænsport-, Banesport- og Motionsområdet i den forløbne sæson, samt planerne for det
kommende år.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Orientering om det kommende års budget
7. Kontingentfastsættelse
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
9. Valg af forretningsudvalg – formand, næstformand og kasserer

2

10. Valg af udvalgsformænd og suppleanter samt udvalgsmedlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Orientering om valg/indstillinger af:
Rytterrepræsentant og suppleant
Repræsentanter til distrikt Jylland/Fyns årsmøde
13. Eventuelt

§9

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten må ikke være
medlem af hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer, der i
kalenderåret fylder 15 år eller mere samt forælder eller værge til børnemedlemmer under 15 år.
Desuden skal medlemmet senest ugedagen før generalforsamlingen have betalt forfalden
kontingent.
Stk. 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller i henhold til fuldmagt, afgivet til et af
foreningens medlemmer, dog kan ingen repræsentere mere end 2 fraværende medlemmer.
Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer), jf. dog § 6 stk. 3, § 16 stk. 1 og 2 og § 17 stk. 1 og 2. Afstemning sker ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét stemmeberettiget
medlem. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol fremgår af referatet, der
offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Stk. 5. Alle medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsens- og udvalgsarbejde.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et enigt forretningsudvalg eller 2/3 3 af
hovedbestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer indsender
skriftlig anmodning herom til forretningsudvalget bestyrelsen vedlagt oplysninger om de emner, der
ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at
begæringen er fremsat over for forretningsudvalget bestyrelsen med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.
Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 3.
§ 11
Foreningens daglige ledelse – forretningsudvalg
Stk. 1. Foreningens daglige økonomiske og administrative ledelse varetages af et forretningsudvalg,
bestående af 3 medlemmer: formand, næstformand og kasserer.
Stk. 1. På generalforsamlingen vælges medlemmer til forretningsudvalget bestyrelsen. På ulige årstal
vælges en formand for 2 år. På lige årstal vælges næstformand og kasserer for 2 år. De øvrige 2
medlemmer vælges hvert år for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Forretningsudvalget Bestyrelsen afholder møder minimum 4 gange årligt. Desuden afholdes der
møder senest 30 dage efter modtagelse af forslag fra specialudvalgene, samt når det af mindst et af
forretningsudvalgets bestyrelsens medlemmer skønnes nødvendigt.
Stk. 4. Forretningsudvalget udarbejder selv dets forretningsorden for afholdelse af møder, dagsordener,
referater, kontoplan for bogføring m.v.
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§ 12
HovedBestyrelse og specialudvalg
Stk. 1. Bestyrelsen består af de valgte på generalforsamlingen samt rytterrepræsentanten, der dog
ikke har stemmeret. Forretningsudvalgets medlemmer udgør - sammen med udvalgsformændene
for de enkelte specialudvalg og rytterrepræsentanten - foreningens hovedbestyrelse.
Udvalgsformænd i specialudvalg kan også indgå i forretningsudvalget, dvs. 7-10 medlemmer i alt.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig i forhold til kontakt med specialudvalg. Det bestyrelsesmedlem, der
har ansvaret for et område har ansvaret for at orientere den øvrige bestyrelse om aktiviteter
og behov på området. Bestyrelsen orienteres om, og godkender, formændene for
specialudvalgene. Udvalgsformænd og suppleanter (1 suppleant pr. formand) samt
udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Udvalgsformænd og suppleanter vælges på
lige årstal for 2 år. Udvalgsmedlemmer vælges på ulige årstal for 2 år. Genvalg kan finde sted. Hvis
en udvalgsformand eller et udvalgsmedlem ophører før valgperiodens udløb, kan den vakante post
besættes for resten af valgperioden på enhver generalforsamling
Stk. 3. Rytterrepræsentanten og en suppleant vælges hvert år forud for generalforsamlingen af og blandt
foreningens ryttere med licens. Rytterrepræsentanten forestår valget.
Stk. 4. HovedBestyrelsen udpeger repræsentanter til distrikt Jylland/Fyns årsmøde.
Stk. 5. Hoved Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt. Såvel medlemmer af forretningsudvalget
som en udvalgsformand kan indkalde til ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forretningsudvalgets formands formandens
stemme udslagsgivende. I hans fravær næstformandens stemme. HovedBestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden for forretningsudvalget er til stede.
Stk. 6. Foreningens specialudvalg har følgende opbygning og arbejdsopgaver:
Landevejsudvalg: Formand og indtil 2 4medlemmer
Udvalget varetager med undtagelse af eliteryttere de sportslige landevejsaktiviteter samt klubbens
breddeaktiviteter.
Baneudvalg: Formand og indtil 2 4 medlemmer
Udvalget har det arrangementsmæssige ansvar på Odense Cyklebane.
Terrænsportsudvalg: Formand og indtil 2 4 medlemmer
Udvalget forestår de sportslige aktiviteter indenfor terrænsporten.
Børn- og ungeudvalg: Formand og indtil 4 medlemmer
Udvalget forestår de sportslige og arrangementsmæssige aktiviteter i alle discipliner inden for børnog ungeområdet.
Motionsudvalg: Formand og indtil 2 4medlemmer
Udvalget forestår foreningens aktiviteter inden for motionscyklingen.
Eliteudvalg: Formand og indtil 2 4 medlemmer
Udvalget forstår foreningens elitearbejde indenfor licenscykling på konkurrenceniveau.

Ansvarsområder og samarbejdsrelationer for specialudvalg:
Udvalgsformanden skal med udgangspunkt i Cykling Odenses overordnede vision og
værdier og i samarbejde med de øvrige udvalgsmedlemmer og interessenter varetage det
sportslige arbejde indenfor disciplinen.
Opgaver
 Bidrage til udarbejdelse af budget i samarbejde med kassereren.
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 Deltage i klubbens åbne medlemsmøder.
 Fastlægge aktivitetsniveauet for afdelingen sammen med udvalgsmedlemmerne.
 Indkalde til og deltage ved planlagte trænermøder og ryttermøder.
 Proaktivt arbejde for at aktivere medlemmerne i klubbens arbejde.
 Sikre at der udarbejdes træningsplaner.
 Sikre at vedtagne strategier implementeres.
 Sikre at webmaster orienteres om relevante begivenheder fra afdelingen.
 Sikre delegering af arbejdsopgaver i udvalget.

Stk. 7. HovedBestyrelsen kan træffe aftaler om ændringer i og tilføjelser af arbejdsområder i de enkelte
specialudvalg. Ændringer skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til endelig
godkendelse.
Stk. 8. Udvalgene forestår under kollegial hensyntagen til øvrige udvalg, aktiviteten der vedrører det
pågældende fagområde. Udvalgene er budgetansvarlige over for udvalgets aktiviteter i henhold til
tildelt budget
Stk. 9. HovedBestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte arbejdsgrupper og supplerende udvalg samt
samarbejde med enkeltpersoner til støtte for og varetagelse af afgrænsede områder af foreningens
drift og interesser.
Stk. 10. Hovedbestyrelsen kan forud for hver sæson for en periode af op til et år vælge at overdrage
Eliteudvalgets aktiviteter til anden af hovedbestyrelsen godkendt selvstændig forening, hvori
forretningsudvalget skal indgå i ledelsen. Eliteudvalgets formand bevarer i så fald plads i
hovedbestyrelsen.
§ 13
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af 2 af følgende: formand, næstformand eller kasserer af forretningsudvalget.
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog
forudgående godkendelse på en generalforsamling.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun overfor kreditorer med foreningens til enhver tid hørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer, forretningsudvalg eller hovedbestyrelse nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 14
Økonomi, regnskab og budget
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen Forretningsudvalget er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3. Bestyrelsen Forretningsudvalget udarbejder efter indstilling fra og i samarbejde med udvalgsformændene budget for det kommende kalenderårs aktiviteter. Budgettet skal færdigbehandles
inden udgangen af december måned samme år.
Stk. 4. På generalforsamlingen fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab forsynet med
revisorernes påtegning, der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for
medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.
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Stk. 5. Foreningens likvide midler anbringes i et pengeinstitut til bedst mulig rente. Forretningsudvalget og
de specialudvalgene må være i besiddelse af en mindre kontant kassebeholdning.
§ 15
Revision
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges jf. § 8 for et år ad gangen 2 kritiske revisorer, der skal
være regnskabskyndige og en regnskabskyndig revisorsuppleant.
Stk. 2. Revisorerne skal hvert år senest medio februar måned gennemgå det samlede regnskab og
bogføring og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en revisionspåtegning,
som underskrives af hver af revisorerne. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og bogføring samt beholdninger.
§ 16
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen.
Stk. 2. Forandringer eller tilføjelser til vedtægternes § 1-3 kræver dog, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer
er for forslaget.
Stk. 3. Opnås der flertal for forandring eller tilføjelse til vedtægternes § 1-3 indkaldes der til en
ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Endelig beslutning om forandringer
eller tilføjelser til vedtægternes § 1-3 skal vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
§ 17
Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling. Det kræves at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslag om opløsning.
Stk. 2. Opnås der flertal for opløsning af foreningen indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling
med mindst 14 dages varsel. Endelig beslutning om opløsning af foreningen skal vedtages med
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Stk. 3. Ved opløsning deponeres foreningens aktiver – efter at alle kreditorer er betalt, og senest et halvt år
efter at opløsningen er vedtaget af generalforsamlingen – hos Samvirkende Idrætsklubber i Odense
i en periode på 5 år. Aktiverne kan i denne periode overdrages til en nyoprettet cykelklub. Er dette
ikke sket efter 5 år regnet fra aktivernes deponering tilfalder disse offentlige idrætslige formål i
Odense kommune.
§ 18
Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling mandag den 6. oktober 2003.
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 25.2.2014.
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