LOVE FOR KALUNDBORG CYKLE CLUB
§1
Klubbens navn er Kalundborg Cykle Club. Hjemsted er Kalundborg.
§2
Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme på bane, landevej, cykle-cross,
MTB og tri-sport i overensstemmelse med klubbens love og ifølge DCU’s
reglementer og bestemmelser.
§3
Klubben optager som medlem alle, der vil medvirke til cykelsportens fremme, aktive
eller passive medlemmer samt foreninger ved et årligt kontingent. For at have
stemmeret på generalforsamlingen kræves mindst 3 måneders medlemsskab af
klubben som aktivt eller passivt medlem.
§4
Ved indmeldelse optages medlemmet i klubbens medlemskartotek.
Klubbens love er tilgængelige på klubbens hjemmeside. Ethvert medlem kan desuden
forlange at få udleveret et skriftligt eksemplar af klubbens love.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
§5
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
§6
Ved restance i mere end 3 måneder fortaber medlemmet retten til tilskud.
§7
Dersom et medlem opfører sig således, at han kan blive til skade for klubbens
anseelse eller modarbejder klubbens interesser, kan vedkommende midlertidigt, når
flertallet af bestyrelsen stemmer derfor, udelukkes af klubben, indtil sagen har været
forelagt førstkommende generalforsamling.
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Såfremt der ikke bliver valgt formand eller kasserer på generalforsamlingen kan
bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde inden 14 dage vælge formand eller
kasserer fra bestyrelsen valgt på generalforsamlingen. Ellers skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
§9
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Regnskabet.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand / kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesmedlem samt revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
§10
Generalforsamlingen afgør sagerne med simpelt stemmeflertal. Ændring af
vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Beslutning om
klubbens ophævelse skal vedtages på 2 efter hinanden følgende med 14 dages
mellemrum sammenkaldte generalforsamlinger. Klubbens formue skal, såfremt
klubben opløses, indsættes i en bank eller sparekasse til en senere start af cykelklub.
§11
Kassereren fører klubbens regnskab og fremlægger dette ved ethvert bestyrelsesmøde.
Revisionen af regnskabet skal finde sted således, at dette kan forelægges bestyrelsen
på sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§12
Klubbens pengemidler indsættes på konto i en herværende bank eller sparekasse. Dog
har kassereren lov til at have kontante beløb indtil kr. 2.000,00.

§8
Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen og består af formand, kasserer,
næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, og 1 rytterrepræsentant (denne vælges dog af
rytterne internt).
I ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I lige år vælges
kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Udover bestyrelse vælges 2 suppleanter og
2 revisorer for 2 år, således at der hvert år vælges 1 suppleant og 1 revisor.
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§13
Bestyrelsen udpeger repræsentant(er) til DCU-møder.
§14
Den ordinære generalforsamling afholdes i slutningen af februar og skal indkaldes
med mindst 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes til formanden senest 4 dage forinden den afholdes.
§15
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt
dette begæres af mindst 1/5 af det samlede medlemstal med opgivelse af
forhandlingsemne. Denne forlangte ekstraordinære generalforsamling skal da findes
sted senest 3 uger efter opfordringens modtagelse og er kun beslutningsdygtig,
såfremt 2/3 af klubbens medlemmer har givet møde. I modsat fald skal der indkaldes
til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de
mødtes antal.
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§16
Ret til at underskrive på klubbens vegne med bindende virkning overfor tredjemand
har formanden og kassereren i forening, når sagen har været til behandling og er
vedtaget på et bestyrelsesmøde
-o-O-o-

Vedtaget på generalforsamling den 23. september 1959 og ændret i oktober 1960, 30.
september 1967, 29. september 1968, 28. oktober 1975, 12. oktober 1976,
31. oktober 1981, 2. oktober 1982, 22. oktober 1988, 14. marts 1991 og 8. oktober
1994, marts 2000, februar 2001, februar 2011 og februar 2012.

Stiftet 23. september 1959
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