
Foreningen Aarhus Cyklebanes Vedtægter 
 

 
§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Aarhus Cyklebane. 
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune. 
Stk. 3: Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union, er underlagt unionens love og 
bestemmelser, og derigennem medlem af DIF og UCI.  

 
§ 2 Formål 

Stk. 1: Foreningens formål er at virke for banecykelsportens fremme og interesse i Aarhus, 
ved sportslige aktiviteter på konkurrence- og motionsniveau samt ved kulturelle og 
selskabelige aktiviteter med videre, herunder at tilbyde børn og unge under 25 år mulighed 
for socialt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid. 
Stk. 2: På sigt at skabe mulighed for etablering af en indendørs cyklebane i Aarhus. 

 
§ 3 Medlemskab 

Stk. 1: Indmeldelse: Alle kan, ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til foreningens 
bestyrelse, søge om medlemskab. 
Stk. 2: Udmeldelse: Et medlem kan til enhver tid bede bestyrelsen om udmeldelse.  
Stk. 3: Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig 
grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet 
det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der 
foreligge en skriftlig begrundelse herfor. Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på 
en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have 
adgang til at udtale sig. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. 
Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver 
anledning til eksklusion, kan bestyrelsen eventuelt idømme det pågældende medlem 
karantæne i xx måneder. Eksklusion kan udelukkende ske på en lovligt indkaldt 
generalforsamling på baggrund at et stillet forslag jævnfør § 6 stk. 1. 

 
§ 4 Kontingent 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Nulevende personer som er optagede i 
Aarhus Cyklebanes ”Hall of Fame” betragtes som æresmedlemmer og fritages for 
kontingent. 

 
§ 5 Foreningens ledelse 

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den daglige ledelse, er bestyrelsen der 
vælges på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen skønner det er nødvendigt, kan denne 
ansætte en direktør til at varetage den daglige drift. Indtil da, anses formanden for daglig 
leder. 

 
§ 6 Generalforsamlingen 

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt. Indkaldelse skal ske med 
mindst fjorten dages varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indkommende forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Senest fem dage før 
generalforsamlingen, skal indsendte forslag samt foreningens regnskab være tilgængelige for 
foreningens medlemmer.  

 



Stk. 2: Dagsorden: Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer/dirigent. 
2) Valg af referent.  
3) Formanden/bestyrelsens beretning om året der er gået. 
4) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år. 
5) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år. 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og 
to menige medlemmer. 
7) Indkomne forslag. 
8) Eventuelt 

 
Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer/dirigent, der vælges af forsamlingen. 
Ordstyrer/dirigent skal sikre at generalforsamlingen er varslet korrekt. 

 
Stk. 3: Adgang og stemmeret: Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens 
medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun foreningens 
medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Stk. 4: Flertal: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved 
ændringer af de eksisterende vedtægter kræves der kvalificeret (2/3) flertal.  

 
Stk. 5: Kandidater til de enkelte bestyrelsesposter findes ved sidestillet valg på 
generalforsamlingen. De fem kandidater med flest stemmer vælges til bestyrelsen. Ved 
stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages omvalg, med de kandidater som 
opnåede stemmelighed. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, eller skriftligt såfremt 
der fremsættes ønske herom. Kandidater til bestyrelsen skal melde sig hos bestyrelsen 
senest syv dage før generalforsamlingen, og offentliggøres senest fem dage før 
generalforsamlingen ud fra samme procedure som indkomne forslag. 

 
Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 
bestyrelsen beslutter det, eller mindst 2/3 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse 
af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst fjorten dages 
varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges. 

 
§ 7 Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af 
generalforsamlingen for et år ad gangen. 
Stk. 2: Udtræder formanden, næstformanden eller kassereren før tid, indtræder suppleanten 
og bestyrelsen konstituerer sig på ny. 

 
§ 8 Bestyrelsens opgaver og virke 

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen definerer selv sine 
daglige opgaver. Bestyrelsen er ansvarlig over for Aarhus kommune for anvendelse af det 
herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler med videre og for regnskab og dokumentation 
for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens 
aktiviteter i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en 
gang årligt. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når 
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt 
med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter 



hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer er til stede. 
Stk. 2: Alkoholbevilling: Foreningen ønsker i forbindelse dennes arrangementer at udskænke 
alkohol. Bevillingen hertil hentes hos de relevante myndigheder. 

 
§ 9 Regnskab og budget: 
 Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen står til ansvar over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 
Stk. 3. På generalforsamlingen fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab forsynet 
med revisorernes påtegning, der mindst fem dage før generalforsamlingen skal være 
tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde. 

 
§ 10 Revision: 

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges et år ad gangen en kritisk revisor.   
Stk. 2. Den kritiske revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab samt bogføring og 
påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en revisionspåtegning, som 
underskrives af den kritiske revisor. Den kritiske revisor har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og bogføring samt beholdninger. 

 
§ 11 Tegningsret: 

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren sammen med et øvrigt bestyrelsesmedlem.  
 
§ 12 Hæftelse: 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller 
tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er 
opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som 
forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for 
foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. 

 
§ 13 Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med kvalificeret flertal (2/3) af 
de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune 
for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. 

 
§ 14 Ophør: 

Beslutning om foreningens ophør kan kun ske på en generalforsamling med ¾ flertal. Ved 
ophør skal et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor 
folkeoplysningslovens område, og i overensstemmelse med foreningens formål. 

 
§ 15 Historik: 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 5/12-2014 
Senest ændret på generalforsamling den 4/1-2020 


