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Vedtægter for Middelfart Cykel Club 

§ 1  Navn og hjemsted 
Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart Cykel Club". 

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart 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 (DlF) 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 konkurrenceniveau. 

Klubben ønsker at udvikle en stærk klubånd bl.a. ved gennemførelse af 
kulturelle og selskabelige aktiviteter, herunder ved at tilbyde såvel børn, 
unge og voksne mulighed for socialt og kammeratligt samvær. 

§3  Medlemskreds og optagelse af medlemmer 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver person, der har interesse for 
cykelsporten og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, jf. 
paragraf 2. 

Stk. 2. Kontingentet opkræves helårligt forud. 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 
·   Passive medlemmer 

Sker indmeldelse efter 1. september opkræves kun halvt kontingent. 

Stk.3. Indmeldelse skal ske ved oprettelse som medlem på Middelfart Cykel Clubs 
hjemmeside. For medlemmer under 18 år kan MCC ønske, at indmeldelsen 
underskrives af forældre eller værge. Medlemskabet er først gyldigt, når 
medlemmet har betalt kontingent. 
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§4  Kontingent 
Stk.1. Medlemmer betaler kontingent for et år ad gangen.Kontingentet fastsættes 
på den ordinære generalforsamling. 

Stk.2. Det årlige kontingent opkræves inden årsskiftet helårsvis forud til betaling 
senest den 20. januar. Medlemmer kan ikke gøre krav gældende over for 
foreningen før forfalden kontingent er betalt. 

Stk.3. Ved betaling af kontingent senere end 1. februar kan bestyrelsen pålægge 
et gebyr svarende til 10% af kontingentet. 

Stk.4. Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet for økonomisk trængte medlemmer. 

§5  Udmeldelse 
Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til 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 bestyrelsen 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 en enig bestyrelse 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 an- dre 
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. 
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§ 7  Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt - i februar måned. 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel 
ved skriftlig meddelelse/mail til medlemmerne. På indkaldelsen skal det fremgå, 
hvilke valg der er i henhold til vedtægternes dagsorden. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen.  Alle forslag skal fremgå af den udsendte dagsorden. 

§ 8  Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal min. omfatte følgende punkter: 

1)   Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere 
2)   Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3)   Udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år 
4)   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5)   Fremlæggelse af budget til godkendelse 
6)   Indkomneforslag 

a)   Fra bestyrelsen 
b)   Fra medlemmerne 

7)   Valg af 
a)   
Bestyrelsesmedlemmer 
b)   Suppleant 

8)   Valg af 
a)   1 revisor 
b)   1 revisorsuppleant 

9)   Kontingentfastsættelse 
10) Orientering om valg af 

a)   Rytterrepræsentant og suppleant 
b)   Repræsentanter til distrikt Jylland/Fyns årsmøde 

11) Eventuelt 

§9  Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. 
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle foreningens 
medlemmer, der i kalenderåret fylder 15 år eller mere samt en forældre eller værge 
til børnemedlemmer under 15 år. 
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Stk. 3. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde, dog er der 
mulighed for at stemme ved fuldmagt, dog max. 2 fuldmagter pr. fremmødt. 

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 et stemmeberettiget medlem. En rettidig indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. 

Stk. 5. Alle medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen. 

§ 10     Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller såfremt en 
fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring 
indeholdende dagsorden herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med 
oplysning om de emner, der ønskes behandlet. 

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer 
som ordinære generalforsamlinger. 

§ 11      Foreningens daglige ledelse- bestyrelsen 
Stk. 1. Foreningens daglige økonomiske og administrative ledelse varetages af en 
bestyrelse, bestående af 3-7 medlemmer. 

Stk.2. På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen. På 
ulige årstal vælges 1-3 medlemmer. På lige årstal vælges 2-4 medlemmer. Alle 
valgte bestyrelsesmedlemmer sidder i 2 år. Efter generalforsamlingen konstituerer 
bestyrelsen sig og vælger formand og kasserer blandt bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder minimum 4 gange årligt. Desuden afholdes der 
møder senest 30 dage efter modtagelse af forslag fra udvalgene, samt når det af 
mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt. 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer tilknyttes som kontaktperson til et eller flere af 
foreningens udvalg. 

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder selv dets forretningsorden for afholdelse af møder, 
dagsordener, referater, kontoplan for bogføring m.v. 

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens 
medlemmer er til stede. 

Stk. 7. Der udarbejdes referat af afholdte bestyrelsesmøder. 
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§ 12   Rytterrepræsentant, udvalg og Distrikt Jylland/Fyn 
Stk. 1. Rytterrepræsentanten vælges hvert år forud for den ordinære 
generalforsamling af og blandt foreningens ryttere med licens. 
Rytterrepræsentanten forestår valget. 

Stk. 2. Rytterrepræsentanten har ved anmeldelse herom møderet for bestyrelsen. 

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger repræsentant til distrikt Jylland/Fyns årsmøde. 

Stk.4. Bestyrelsen kan træffe aftaler om ændringer i og tilføjelser af 
arbejdsområder i de enkelte udvalg. Ændringer skal forelægges førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

Stk. 5. Udvalgene forestår, under kollegial hensyntagen til øvrige udvalg, 
aktiviteten der vedrører det pågældende fagområde. Udvalgene er 
budgetansvarlige over for udvalgets aktiviteter i hen- hold til tildelt budget. 

Stk. 6. Bestyrelsen 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. 

§ 13   Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb, afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom kræves dog forudgående godkendelse på en generalforsamling. Der kan 
optages kassekredit med et max. beløb, som vedtages på generalforsamlingen. 

Stk.3. Foreningen hæfter kun over for kreditorer med foreningens til enhver tid 
hørende formue. Der påhviler ikkeforeningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 14   Økonomi, regnskab og budget 
Stk.1.Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31.december. 

Stk.2. Foreningens likvide midler anbringes enten på en indlånskonto i et 
pengeinstitut eller i sikre værdipapirer til bedst mulig rente/afkast. Kassereren kan 
have en mindre kontantbeholdning. 
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§15  Revision 
Stk.1. På den ordinære generalforsamling vælges jf.§8 for et år ad gangen en 
revisor og en revisorsuppleant. 

Stk.2. Revisor skal hvert år senest ultimo oktober måned gennemgå det samlede 
regnskab/bogføring for året forud og påse, at beholdningerne er til stede. 
Regnskabet forsynes med en revisionspåtegning, som underskrives af revisor. 
Revisoren 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. 

§ 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 Middelfart Kommune i en periode på 5 år. Aktiverne skal i 
denne periode overdrages til en nyoprettet cykelklub med hjemsted i Middelfart 
Kommune, såfremt vedtægterne for denne har samme formålsparagraf som 
"Middelfart Cykel Club”, jf. § 2 og vedtægterne kan anerkendes af Middelfart 
Kommune. Er dette ikke sket efter 5 år regnet fra aktivernes deponering tilfalder 
disse offentlige idrætslige formål i Middelfart Kommune. 

§ 1B   Datering 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling,  mandag den 3. marts 2014. 
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