
Vedtægter 
for 

Roskilde 
Cykle 
Ring 



 Navn, Hjemsted og Formål: 
 
§ 1. Klubbens navn er Roskilde Cykle 

Ring (RCR) med hjemsted i Roskilde 
Kommune. 

 
§ 2. Klubbens formål er at fremme cykel-

sporten på konkurrenceniveau ved 
afholdelse af cykelløb, 
træningssamlinger, klubaftener samt 
sociale aktiviteter. 

 
 Stk. 2. Klubben er medlem af DCU, 

DIF og Roskilde Idrætsunion. 
 
 
 Medlemmer: 
 
§ 3. Som medlem af klubben kan optages 

enhver efter bestyrelsens godkendel-
se. 

 
 Stk. 2. Licenshavende ryttere skal 

ved deltagelse i cykelløb benytte den 
obligatoriske klubdragt. Undtaget her-
fra er ryttere, der er udtaget til at køre 
på repræsentationshold. 

 
 Stk. 3. Det på generalforsamlingen 

fastsatte kontingent betales helårligt 
forud pr. den 1. januar. 

 
 Stk. 4. Medlemmer, der står i mere 

end 3 måneders restance, kan uden 
yderligere varsel slettes af medlemsli-
sten. 

 
 Stk. 5. Udmeldelse skal ske med 14 

dages varsel til den 1. januar.  Over-
flytning til anden klub er betinget af, 
at alle økonomiske forpligtelser m.v. 
er afregnet.  

 
 Stk. 6. Hvis et medlem modarbejder 

klubbens interesser eller udviser en 
upassende opførsel til skade for klub-

bens anseelse, kan vedkommendes 
medlemskab suspenderes indtil 
førstkommende generalforsamling, 
der endeligt afgør eventuel eksklu-
sion. 

 
 Stk. 7. Æresmedlemmer kan udnæv-

nes af generalforsamlingen, hvis for-
slag herom er optaget på dagsorde-
nen.  

 
 
 Generalforsamlingen: 
 
§ 4. Generalforsamlingen er klubbens 

øverste myndighed og afholdes 
ordinært hvert år i februar måned. 

 
 Stk. 2. Generalforsamlingen 

indkaldes af bestyrelsen med mindst 
4 ugers varsel ved skriftlig medde-
lelse til medlemmerne. Indkaldelsen 
skal angive tid og sted for generalfor-
samlingen samt dagsorden. 

 
 Stk. 3. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uanset de frem-
mødtes antal. 

 
 Stk. 4. Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være besty-
relsen i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingens afholdelse. 

 
 Stk. 5. Generalforsamlingen vælger 

selv sin dirigent, der leder forhand-
lingerne i overensstemmelse med 
klubbens vedtægter, og dirigenten 
afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende 
sagernes forelæggelse. 

 
 Stk. 6. Generalforsamlingens beslut-

ningsprotokol godkendes og under-
skrives af formand og dirigent. 

 



 Stk. 7. Generalforsamlingen 
afholdes med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget og 

fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af eventuelt 

indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelses- 
 medlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisorer og 

suppleanter 
9. Eventuelt 

 
 Stk. 8. Samtlige af klubbens 

medlemmer har adgang til general-
forsamlingen. For at kunne udnytte 
sin stemmeret kræves, at medlem-
met er personligt til stede på 
generalforsamlingen, er fyldt 14 år, 
har betalt kontingent samt været 
medlem af klubben i tre måneder. 

 
 Stk. 9. Forældre til børn under 14 år 

har adgang til og stemmeret på ge-
neralforsamlingen på barnets vegne, 
når barnet har betalt kontingent samt 
været medlem af klubben i tre 
måneder. 

 
 Stk. 10. Alle beslutninger træffes af 

de tilstedeværende ved almindeligt 
stemmeflertal. Ved vedtægtsænd-
ringer forlanges 2/3 af de afgivne 
stemmer for vedtagelse. 

 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes når bestyrelsen finder 
anledning til det, eller når 20 % af 
det samlede medlemstal skriftligt 
anmoder om at få et emne behand-
let. I sidstnævnte tilfælde afholdes 
generalforsamlingen senest 3 uger 
efter anmodningen er modtaget. 

Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske med 
mindst 2 ugers varsel. 

 
 Stk. 2. Den ekstraordinære 

generalforsamling er kun beslut-
ningsdygtig, såfremt 50 % af klub-
bens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede. I modsat fald 
indkaldes til ny ekstraordinær 
generalforsamling med samme 
varsel, som er beslutningsdygtig 
uanset de fremmødtes antal. 

 
 Ledelse: 
 
§ 6. Klubben ledes af en bestyrelse 

bestående af et Forretningsudvalg 
(FU) samt 4 bestyrelsesmedlemmer 
FU består af formand, næstformand 
og kasserer. 

 
 Stk. 2. Bestyrelsen udpeger repræ-

sentanter til de faste udvalg såsom 
seniorudvalg (SU), børne- og ung-
domsudvalg (BU) og Roskilde 
Festival-udvalg (RU). Bestyrelsen 
kan herudover nedsætte Ad-hoc-
udvalg og arbejdsgrupper med refe-
rence til FU, hvis dette skønnes 
nødvendigt. 

 
 Stk. 3. Formanden og udvalgsfor-

mændene er klubbens repræsen-
tanter i de respektive DCU-organer 
og udvalg. 

 
 Stk. 4. Klubben tegnes af forman-

den eller næstformanden i forening 
med kassereren. 

 
 Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne 

vælges på klubbens generalforsam-
ling for 2 år, således at formand og 2 
bestyrelsesmedlemmer vælges på 
lige årstal, og næstformand, 
kasserer og 2 bestyrelsesmedlem-



mer på ulige årstal. Suppleanter og 
revisorer vælges for et år. 

 
 Stk. 6. Bestyrelsen og faste udvalg 

fastsætter selv deres forretnings-
orden. Udvalgene kan supplere sig 
med flere medlemmer efter godken-
delse i bestyrelsen. 

 
 Stk. 7. Bestyrelsen afholder 

minimum 10 møder årligt. Mødet 
ledes af formanden eller af næst-
formanden. I tilfælde af stemme-
lighed ved afstemninger er forman-
dens stemme og i dennes fravær 
næstformandens stemme 
udslagsgivende.  

 
 Stk. 8. De licenshavende ryttere 

vælger en repræsentant, der delta-
ger i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret. 

 
 Stk. 9. Bestyrelsen skal optage 

referat af sine møder, hvoraf det skal 
fremgå navne på mødedelta-gere 
samt bestyrelsens beslutning 
vedrørende de enkelte sager. 

 
 
 Regnskab: 
 
§ 7. Klubbens regnskabsår er 

kalenderåret. 
 
 Stk. 2. Klubbens midler indsættes på 

et antal bankkonti, som tegnes af 
formanden eller næstformanden i 
forening med kassereren. Klubbens 
formand og kasserer har fuldmagt til 
at disponere over klubbens konti til 
almindelige driftsmæssige formål. 

 
 Stk. 3. Regnskabet revideres på 

kassererens foranledning af klub-
bens revisor og godkendes af 
bestyrelsen inden forelæggelse til 

endelig godkendelse på general-
forsamlingen. 

 
 Stk. 4. Revisor kan foretage 

uanmeldt revision efter eget skøn. 
 
 
 Andre forhold: 
 
§ 8. I alle spørgsmål, der ikke er bestemt 

i klubbens egne vedtægter, gælder 
DCU’s love. 

 
 
 Opløsning: 
 
§ 9. Ved opløsning tilfalder klubbens 

midler og ejendele DCU’s Børne– og 
Ungdomsudvalg og skal anven-des 
til cykelsportens fremme blandt børn 
og unge. 

 
 
 

Således vedtaget på  
generalforsamlingen 
den 12. februar 2001. 

Februar 2002 
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