Stemmeberettigede er medlemmer, som er fyldt 15 år,
og som har betalt kontingent for den sæson, hvori generalforsamlingen afholdes.
§ 9. Foreningens opløsning:
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen. Eventuelle midler i klubben skal, hvis opløsning
finder sted, overgå til humanitært formål.
§ 10. Afstemninger:
Stk. 1. Alle afstemninger på generalforsamlingen skal
afgøres ved simpelt flertal. Dog kan vedtægtsændringer
kun ske ved et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte
medlemmer.
Kun fremmødte - og kontingentbetalende medlemmer
kan være stemmeberettigede.

Vedtægter
for
Støvring Motions Cykel
Klub

§ 11. Kontingent:
Stk. 1. Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, og skal indeholde kontingent til Dansk
Cykel Union. Kontingentperioden er 1. januar - 31. december. Kontingent opkræves pr. 1. januar med betalingsfrist inden 31. januar samme år.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den
1. oktober 1990 og efterfølgende ændret på
ekstraordinær generalforsamling den 3. februar 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling den 25.
januar 2001.
Ændret på ordinær generalforsamling den 14.
februar 2014

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 2014.

§ 1. Navn, hjemsted:
Stk. 1. Foreningens navn er Støvring Motions Cykel
Klub. Dens adresse er Hagensvej 21, 9530 Støvring.
§ 2. Formål og virke:
Stk. 1. Foreningens formål er, at opbygge et sammenhold på motionsplan, som tilgodeser alle træningsniveauer.
§ 3. Tilhørsforhold:
Stk. 1.
Klubben skal tilmeldes Dansk Cykel Union
(DCU).
§ 4. Medlemmer:
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages personer, der
har interesse for motionscykling. Medlemmers børn under 15 år kan kun deltage ifølge med forældre eller
værge.
§ 5. Generalforsamling:
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang
årligt i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når den er lovligt besluttet.
Indvarsling til generalforsamling skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside og pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af klubbens
medlemmer kræver det.

§ 6. Dagsorden ved generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (1.
januar - 31. december).
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Valg af aktivitetsudvalg.
10. Eventuelt.
§ 7. Bestyrelsens sammensætning:
Stk. 1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, der skal
vælges for 2 år ad gangen (dog skal 3 af medlemmerne
det første år blot sidde 1 år, hvilket afgøres ved lodtrækning).
Mindst ét af medlemmerne skal være aktiv som motionscyklist. Herudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant, der hver sidder 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær m.v.
Stk. 2. Der vælges minimum 3 medlemmer til aktivitetsudvalget. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen.
§ 8. Vedtægtsændringer:
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på lovligt indkaldt generalforsamling, ordinære som ekstraordinære.
Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for vedtægtsændringen, for at de
er gældende.

