§1 Navn og hjemsted
Stk.1. Foreningens navn er ________
Stk.2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§2 Formål
Stk.1. Foreningens formål er at fremme kørsel på Mountainbike, herefter kaldet MTB, ved
afholdelse af træningsture samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger,
herunder klubaftener, klubture, fester og lign.

§3 Medlemskreds
Stk.1. Som medlemmer kan optages alle aktive MTB’er, der kan gå ind for §2.
Stk.2. Medlemmer skal altid bære hjelm under cykling både ved træning og andre
cykelarrangementer i foreningen. Al kørsel i klubregi er på eget ansvar.
Stk.3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når
medlemmet har betalt kontingent.
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens mail med øjeblikkelig virkning.
Indbetalt kontingent betales ikke tilbage.
Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
helårligt forud.
Stk. 6. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden der
træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen.

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel ved offentliggørelse på Facebook samt på hjemmeside med
angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Oplæg til kommende sæson fra diverse udvalg
6. Behandling af indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af formand (ulige år for en periode på 2 år)
10. Valg af kasserer (lige år for en periode på 2 år)
11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
a) Bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år og 2 i lige år)
b) Suppleanter (2 hvert år)
12. Valg af revisor og en revisorsuppleant
13. Eventuelt
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end
det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det
over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af
kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode,
således at der hvert år vælges 2-3 medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen kan, når den finder det
nødvendigt nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.
Stk.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Over bestyrelsens forhandlinger og møder føres referat, som lægges tilgængeligt for
medlemmer.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor (eller suppleant).

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. For at hæve beløb over DKK 2500,- på driftskontoen kræves
formandens og kassererens godkendelse. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, når mindst 1/6 de
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.

§10 Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, samt når mindst halvdelen af
foreningens medlemmer er til stede. Opløsningen kan kun finde sted på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
Stk.2. Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være i behold på
opløsningstidspunktet, doneres til et MTB relevant formål. Endelig beslutning tages på den
opløsende generalforsamling.

