Vedtægter for Horsens Amatør CykIekIub
§ 1 Klubbens navn, hjemsted og medlemskab af organisation
Klubbens navn er Horsens Amatør Cykleklub med hjemsted i Horsens Kommune. Klubben er stiftet den
15.2.1934. Klubben skal være tilsluttet Danmarks Cykle Union og følger de herfra udgivne love og
bestemmelser.
§ 2 Formål
Klubben har til formål at fremme og støtte interessen for cykelsporten i Horsens og omegn og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
Det er endvidere foreningens formål, at udvikle medlemmernes Iyst til at engagere sig og tage et medansvar i
foreningen.
§ 3 Medlemskab og indmeldelse
Som aktivt og passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år.
Indmeldelse kan ske ved at følge til enhver tid gældende henvisninger på klubbens hjemmeside.
Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme
majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jf. § 14.
§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel forud for en 1. januar. Udmeldelse
kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
§ 5 Kontingent og restance
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. lndbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af
bestyrelsen. Personer, der er indmeldt i løbet af et regnskabsår, betaler et kontingent, der fastsættes af
bestyrelsen.
Stk. 2
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling kan klubben opkræve et
rykkergebyr.
Stk. 3
I tilfrælde af kontingentrestance eller anden gæld udover tre måneder kan bestyrelsen slette det pågældende
medlem. Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan ikke genoptages, før restancen er betalt.
§ 6 Eksklusion og karantæne
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller
medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.
Medlemmet kan endvidere kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes
på dagsordenen som et særskilt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens
vedtægter.
Stk. 2
Bestyrelsen kan for en idrætslig forseelse idømme karantæne i henhold til Danmarks Cykle Unions love.
For andre forseelser eller iIIoyal adfærd overfor klubben kan bestyrelsen idømme karantæne i indtil et år.
Den pågældende skal have lejlighed til at udtale sig enten skriftligt eller mundtligt over for bestyrelsen, inden
bestyrelsen træffer sin beslutning.
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§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes
en gang årligt inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside samt opslag i klubhuset
eller ved bekendtgørelse i dagspressen senest 14 dage før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
forud for generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Stemmeret indtræder dog først
efter 3 måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance eller har anden
forfalden gæld til klubben.
Forældre og værger til medlemmer under 18 år har møde- og taleret.
Stk.2
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.
§ 8 Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4) Forelæggelse af kontingent til godkendelse
5) lndkomne forslag
6) Valg af A: Formand. B: Kasserer. C: Bestyrelsesmedlem 1.
D: Bestyrelsesmedlem 2. E: Bestyrelsesmedlem 3.
F: Bestyrelsesmedlem 4. G: Bestyrelsesmedlem 5.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Stk.2
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand samt bestyrelsesmedlem 1 og 3 vælges i ulige år.
Kasserer samt bestyrelsesmedlem 2, 4 og 5 vælges i lige år.
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
§ 9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens
opløsning flertal, jf. § 14 og § 15.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst en af de fremmødte stemmeberettigede begærer det.
Der udfærdiges protokol over generalforsamlingens beslutninger.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftligt motiveret begæring herom med angivelse af
det emne som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til
indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamiing.
§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold Iigesom den er ansvarlig for
klubbens midler. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen afholder møde, når formanden, kassereren eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen består af: formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens/kassererens stemme afgørende.
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§ 12 Regnskab og økonomi
Klubbens regnskabsår er 1.10. - 30.9. Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab som revideres af en på
generalforsamlingen lovligt valgt revisor senest 5 dage før hver ordinær generalforsamling.
Revisor skal gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningeme er til stede. Revisor har til enhver tid adgang
til at efterse regnskab og beholdninger.
Alle medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Dog er æresmedlemmer kontingentfri.
Årsregnskabet skal være forsynet med kassererens underskrift og revisorpåtegning og underskrift.
Kassereren er ansvarlig for, at klubbens regnskab føres på en forsvarlig måde, herunder at klubbens aktiver er
anbragt på betryggende vis.
§ 13 Tegning og hæftelse
Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening.
I tilfælde af, at formand eller kasserer ikke er valgt tegnes foreningen af den samlede valgte bestyrelse.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.
Optagelse af lån og afgivelse af kautionsforpligtelser kræver enstemmig beslutning i bestyrelsen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.
§ 14 Vedtægtsændring
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
§ 15 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling. hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvem klubbens formue herunder eventuel fast
ejendom og løsøre skal tilgå som enten kan være Danmarks Cykle Union eller andre cykelsportsorganisationer.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26. November 2018.
Dirigent:

____________________
Jimmi Nielsen
Bestyrelsen:

____________________
Anders Juul Jensen

____________________
Bettina Juliussen

____________________
Frederik Mailund Lassen

____________________
Jannik Schütz Roungkvist

____________________
Lasse Nytofte Petersen

____________________
Pia Madsen

____________________
Daniel Svingel
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