
 
Korinth Cykel Motion en afdeling af  KIF

Regler og værdigrundlag 

"Korinth Cykel Motion” (KCM) er en afdeling af Korinth Idræts Forening (KIF). 

§ 2  

Klubbens formål er, at virke for cykelmotionens fremme, både sportsligt og med det sociale 

aspekt i klubben. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at enga-

gere sig og tage et medansvar i KCM og KIF.  

§ 3  

Indmeldelse af et nyt medlem skal ske skriftligt, og som medlem kan optages enhver, som 

cykeludvalget godkender. Optagelse af umyndige, som medlemmer af klubben, kræver sam-

tykke fra forældre/værgen. Nye medlemmer modtager et eksemplar af nærværende samt no-

tatet, ’Sådan cykler i i Korinth Cykel Motion’. 

§ 4 

Klubbens kontingent fastsættes hvert år af KIF’s cykeludvalg. Kontingentet opkræves helårligt 

forud. Der findes såvel kontingent for enkeltpersoner, som for familier.  

§ 5  

Klubben ledes af at cykeludvalg på 5 medlemmer, som er valgt på årsmødet. 

Valgbar til klubbens udvalgsposter er alle myndige medlemmer af cykelklubben. Er flere i én 

familie medlemmer, er kun én person af disse valgbar. 

Cykeludvalgets medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 

2 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer. Cykeludvalget konstituerer sig selv med for-

mand, kasserer og sekretær. 

Cykeludvalget kan, når den finder det nødvendigt nedsætte et ad hoc-udvalg blandt klubbens 

medlemmer til løsning af specielle opgaver. 

Cykeludvalget fastsætter selv arbejdsform. Cykeludvalget er kun beslutningsdygtig, når mere 

end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme af-

gørende. 

Over cykeludvalgets forhandlinger føres referat. 

Cykeludvalget tegnes af formanden. 

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter. Denne fører regnskabet 

samt medlemsfortegnelsen. Større eller ekstraordinære udgifter skal forinden betaling godken-

des af KIF’s forretningsudvalg. 

 

Klubbens midler, bortset fra en nødvendig kassebeholdning, skal indbetales til konto, oprettet 

som tilhørende Korinth Idrætsforening med fuldmagt til cykeludvalgets til enhver tid værende 

kasserer. 

§ 6 
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Klubbens øverste myndighed er årsmødet.  

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i januar kvartal. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved mail til hvert enkelt medlem. Dog indkaldes ved brev til medlemmer, som ikke har 

opgivet mailadresse til klubben. 

Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden og indkomne forslag.  

Ordinært årsmøde afholdes med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Cykeludvalgets beretning for det forløbne år   

3. Regnskab fremlægges til godkendelse  

4. Budgetfremlæggelse  

5. Indkomne forslag  

a) Fra cykeludvalget 

b) Fra medlemmerne  

6. Valg af:  

a) Cykeludvalgsmedlemmer, minimum én fra hver gruppe (mountain, tur og race) 

b) 1 Suppleant  

7. Valg af:  

a) 1 Revisorer 

b) 1 Revisorsuppleant  

8. Oplæg til kommende sæson  

9. Eventuelt  

Afstemning på årsmødet foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger 

det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på årsmødet afgøres ved almindelig 

stemmeflertal, se dog §§ 10 og 11.  

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. For-

ældre til medlemmer under 16 år, er berettiget til at udøve deres barns stemmeret. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på årsmøder skal være cykeludvalget i hænde 

senest 8 dage før årsmødets afholdelse.  

§ 7 

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af cykeludvalget eller såfremt mindst 1/3 af de stem-

meberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring indeholdende dagsorden herom.  

Cykeludvalget er pligtig til at afholde årsmødet senest 14 dage efter at have modtaget en så-

dan begæring.  

Ekstraordinære årsmøde indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlin-

ger.  
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§ 8  

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal inden det forelæg-

ges på årsmødet påtegnes af cykeludvalget og revisor.  

§ 9  

Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. april. I modsat fald suspenderes medlem-

skabet indtil forholdet er bragt i orden. Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt for hele antal 

måneder regnet fra nærmest forudgående 1. i måneden. 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod 

klubbens regler og/eller værdigrundlag, 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 cykel-

udvalget. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende årsmøde, hvor sagen sættes på 

dagsordenen som et særligt punkt. Et årsmødes afgørelse af en eksklusion kræver samme ma-

joritet som ved ændring af klubbens regler og værdigrundlag.  

§ 10  

Ændring af regler og værdigrundlag kan ske på ethvert årsmøde, når mindst 1/6 de stemme-

berettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Opnås flertal på et årsmøde, der ikke er beslutningsdygtig, skal cykeludvalget inden 8 dage 

med sædvanligt varsel indkalde til et nyt årsmøde. Hvis 2/3 af de på dette årsmøde afgivne 

stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, 

er forslaget vedtaget.  

§ 11  

KCM kan opløses på et ekstraordinært årsmøde. Til opløsning af klubben kræves at mindst 2/3 

af klubbens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede 

stemmer for opløsningen.  

Er dette ikke opfyldt skal der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, som skal afholdes 8 

dage efter. På dette årsmøde kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for klubbens op-

løsning.  

 

Vedtaget på stiftende årsmøde i Korinth Cykel Motion d.    marts 2013 


