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VEDTÆGTER FOR ORØ CYKELKLUB  1. september 2022 

§1 Foreningens navn 

Orø Cykelklub, cvr. nr. 38 99 23 76, i det følgende kaldet "foreningen". Klubben er stiftet 6. juni 2007.  

§2 Foreningens hjemsted 

Foreningen har hjemsted på Orø, Holbæk kommune, med samme adresse som formanden. 

§3 Formål 

Foreningens formål er at skabe rammerne for at dyrke cykelmotion for mænd på 60+ på Orø, samt arbejde for et 

godt socialt miljø.  

§4 Medlemmer   

Stk.1 Alle mænd på 60+ med tilknytning til Orø kan blive medlem. 

Stk.2 Al kommunikation vedrørende foreningen, fx tilmeldinger, dagsordener, referater mm., udsendes på e-

mail, og det er det enkelte medlems ansvar at gøre sig bekendt med indholdet 

Stk.3 Det forventes, at medlemmerne jævnligt cykler med ved mandags og onsdags cykelture på Orø og uden 

for øen. 

Stk.4 Det kræves, at medlemmerne foretager uddeling af publikationer og reklamer enten ved fast rute eller 

som afløser. Medlemmets indsats skal være sammenlignelig med den indsats, de øvrige medlemmer yder. 

Stk. 5 Hvis et medlem har været aktiv i klubben i en årrække, og på grund af fx sygdom ikke kan være aktiv i en 

periode, ændrer det ikke medlemmets status. 

Stk.6 Er der medlemmer, som ikke er aktive i et rimeligt omfang, jfr. stk. 4 og 5, kan månedsmødet beslutte, at 

de ikke kan forblive medlemmer af Orø Cykelklub. Beslutningen kræver, at ¾ af de fremmødte stemmer for. 

 

§5  Bestyrelse 

Stk.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 3 medlemmer.   

Stk 2. Hvert år vælges formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.  

Stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 2 medlemmer er til stede.  

Stk.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager under foreningens område. Dog skal større økonomiske 

transaktioner godkendes af et flertal af medlemmerne.  

Både formand og kasserer kan disponere over foreningens bankkonto, dog således at formanden alene benytter sin 

ret til at disponere betalinger, såfremt kassereren melder forfald. 

§ 6  Bestyrelsesmøder  (kaldet Månedsmøder) 

mailto:ole-nielsen@live.dk


 

  - 2 -  

Vestre Strandvej 18    •    4305 Orø     •    e-mail: ole-nielsen@live.dk      •      mob. 60 49 57 51     •    cvr nr. 38 99 23 76 

 

 
medlemmer - mænd - alder 60+ 

Stk.1 Månedsmøder afholdes hver måned (normalt 1. torsdag i måneden), undtagen juli og december.   

Stk.2 Til de fastsatte månedsmøder kan alle medlemmer deltage.   

Stk.3 Deltagelse i de fleste af foreningens månedsmøder anses for vigtigt og naturligt, idet alle foreningens 

anliggender drøftes, planlægges og besluttes på månedsmøderne ved simpel stemmeflerhed blandt de 

fremmødte. Dog kræver bevillinger, der ikke er direkte relaterede til foreningens virke, at forslaget senest 3 

dage før mødet udsendes til medlemmerne, og at der er ¾ af de fremmødte medlemmer, der stemmer for 

forslaget.  

Påmindelse om månedsmøder udsendes og tilmelding pr. e-mail til møderne er nødvendig af hensyn til 

bestilling af mad til den fælles spisning. 

Referater fra månedsmøderne udsendes til alle medlemmer pr. e-mail. 

§7  Regnskab 

Stk.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fremlægger regnskabet med den interne revisors påtegning ved 

den årlige generalforsamling.  

Stk.2 Inden månedsmøderne udsender kassereren et regnskab for år til dato. Resultatet drøftes på månedsmøderne 

under det faste punkt: Cykelklubbens økonomi. 

  

§8  Kontingent   

Stk.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og benyttes til foreningens administration og de under §4 stk.4  

nævnte formål.    

Stk.2 Hvis der ikke betales kontingent, skal der betales et indmeldelsesgebyr på 300 kr. og der udleveres 1 stk. gul 

sikkerhedscykelvest med klubbens logo.  

Der henstilles til, at medlemmerne bærer tydeligt synlig beklædning, og cykelhjelm er obligatorisk, når der cykles i 

klubbens regi. 

Gebyr indbetales til klubbens bankkonto og personen optages på foreningens medlemsliste. 

§9  Generalforsamling   

Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk.2 Årlig ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og er beslutningsdygtig ved 

almindeligt stemmeflertal. Indkaldelse skal være incl. dagsorden og regnskab og udsendes pr. mail til medlemmerne 

senest 14 dage før generalforsamlingen.    

Stk.3 Forslag og emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 

senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. Hvorefter forslaget fremsendes til medlemmerne inden 

generalforsamlingen. 

Stk.4 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst to tredjedele af de 

fremmødte stemmer for forslaget.    
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Stk.5 Afstemninger foregår ved håndsoprækning, eller skriftligt, hvis blot et medlem ønsker dette.    

Stk.6 Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse.  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af formand  

7. Valg af kasserer  

8. Valg af bestyrelsesmedlem  

9. Valg af 1 suppleant  

10. Valg af revisor.  

11. Eventuelt.    

§10 Ekstraordinær generalforsamling   

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles til samtlige medlemmer via e-mail til medlemmerne otte dage før. Dette 

kan ske så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 20% af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring 

herom vedlagt udtalelse om de sager, der ønskes behandlet.    

§11 Foreningens ophør   

Stk.1 Foreningens ophør kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer er til stede, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for.    

Stk.2 Opnås dette ikke, kan opløsningen finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage senere 

ved almindeligt stemmeflertal.    

Stk.3 Dagsorden for denne generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.  

4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af foreningens formue godkendes.  

5. Foreningens ophør. 

Stk.4 Bestyrelsen effektuerer herefter Orø Cykelklub’s ophør. 

 

Stiftende generalforsamling 5. oktober 2017.  

Vedtægter revideret ved ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2020, ordinær generalforsamling 7. april 2022 

og ekstraordinær generalforsamling 1. september 2022. 
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