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VEDTÆGTER  FOR  PEDALTRAMP  SYDFYN 
§1  Navn  og  hjemsted 

Klubben Pedaltramp Sydfyn er  hjemmehørende  i  FaaborgMidtfyn  Kommune.  

§ 2  Formål 

Klubbens formål er at fremme interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige 
arrangementer,  herunder  afholdelse  af  et eller to  årlige  cykelløb,  Stjernetramp  og  Alpetramp.  
Klubben kan give tilskud til  projekter  i  klubbens  primære  område  i  Brobyværk,  efter  ansøgning  til  
bestyrelsen. Klubben er medlem  af  Danmarks  Cykle  Union    DCU  motionssektion  og  af  DGI.  

§ 3  Medlemsskab 

Personer kan optages som har interesse for  motionscykling  og klubfællesskab samt vil deltage aktivt i  
klubbens  arrangementer. 

Børn under 15 år kan deltage i træningsture ifølge med en forælder eller anden voksen. 

§ 4  Indmeldelse 

Indmeldelse  sker  via  hjemmesiden  www.pedaltramp.klubmodul.dk.   

§ 5  Udmeldelse 

Udmeldelse  skal  ske  skriftligt  til  kassereren  med  en  måneds  varsel  til  udgangen  af  en 
kontingentperiode.  I  forbindelse  med  udmeldelse  skal  medlemmets  eventuelle  økonomiske 
mellemværender med Foreningen afvikles. Kontingent og refunderes ikke.  

§ 6  Kontingent 

Kontingenter fastsættes  på  den ordinære generalforsamling.  Kontingent opkræves pr mail 1 gang 
årligt medio januar, og betaling foregår ved dankort betaling via klubmodul. 

§7  Godtgørelser / tilskud 

Pedaltramp  Sydfyn  har  følgende  godtgørelser/tilskud  til  klubbens  medlemmer. 

 Deltagelse i motionscykelløb  i  Danmark  
 Bestyrelsesarbejde   
 Gruppeledere ved klubbens cykelløb  

Alle  godtgørelser/tilskud fastsættes i takstblad på  den  ordinære  generalforsamling  på  baggrund  af  
forslag  fra  bestyrelsen.  

§ 8  Stemmeret 

Alle klubbens medlemskaber giver 1 stemme med undtagelse af prøve og passivt medlemskab, der ikke 
giver stemmeret. 
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Stemmeberettiget og taleberettiget er kun medlemmer uden  kontingentrestance  og  som  har  været  
medlem  i  mindst  6  måneder.  Afstemning afgøres  ved simpelt  stemmeflertal.  Hvis et  medlem  
ønsker  det,  skal  afstemningen  være  skriftlig.  

§ 9  Doping 

Brug  af  præstationsfremmende  stoffer  listet  på  antidoping  Danmarks  liste  over  forbudte  stoffer 
medfører øjeblikket bortvisning  og  kontingent  refunderes  ikke.  

§ 10  Eksklusion 

Et  medlem  kan  ekskluderes,  såfremt  vedkommende  handler  til  skade  for  foreningen.  En  
begrundet beslutning  om  eksklusion  træffes  af  bestyrelsen.  Hvis  det  ekskluderede  medlem  ønsker  
det  kan sagen  belyses  på  førstkommende  ordinære  generalforsamling.  Dette  skal  ske  på  det  
ekskluderede medlems  eget  initiativ.  

§ 11  Generalforsamling 

Generalforsamlingen  er  den  højeste  myndighed  i  klubben.  Generalforsamling  afholdes  inden 
udgangen af februar måned hvert år. Generalforsamlingen  indkaldes  med  5  ugers  varsel,  pr. mail  til  
medlemmerne  samt  via  opslag  på  klubbens  hjemmeside.  Forslag  skal  være  formanden  i hænde  
senest  4  uger  før  generalforsamlingen 

§ 12  Ekstraordinær  generalforsamling 

Ekstraordinær  generalforsamling  afholdes  hvis  bestyrelsen  skønner  det  påkrævet  eller  hvis  1/3  af 
de stemmeberettigede medlemmer  ønsker  det. 

§ 13  Dagsorden  for  Generalforsamling 

Valg  af  dirigent. 

 Beretning  ved  formand  om  klubbens  virksomhed  i  det  forløbne  år. 

 Kassereren fremlægger det  reviderede  årsregnskab.  

                          Budget fremlægges for det kommende  år. 

 Behandling  af  indkomne  forslag. 

 Fastsættelse  af  kontingent 

 Fastsættelse af  godtgørelser/tilskud 

 Valg  af  bestyrelse.   

                          Evt. valg af Ad Hoch udvalg   

 Valg  af  suppleanter. 

 Valg  af  revisor/revisorer. 
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 Eventuelt. 

§ 14  Bestyrelsen 

Klubben  ledes  af  en  bestyrelse  på  3 eller 5 personer,  som  alle  vælges  for  2  år.  Bestyrelsen  
konstitueres  af de  valgte  personer.  

§ 15  Revision 

På  den  ordinære  generalforsamling  vælges  for  et  år  ad  gangen enten en ekstern revisoruddannet 
person og eventuelt en  person eller der vælges 2 personer. Revisoren/revisorerne  skal  hvert  år inden 
generalforsamlingen  gennemgå  årsrapporten  og  påse,  at  beholdningerne  er  til  stede.  
Revisionsform er regnskabsmæssig  revision,  og  årsrapporten  forsynes  med  en  påtegning. 
Regnskabsåret er kalender året. 

§ 16  Vedtægtsændringer 

Ændring  af  vedtægter  kan  ske  på  generalforsamlingen  med  mindst  2/3  flertal  af  de  fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer.  Hvis et  medlem  ønsker  vedtægtsændringer,  skal  det  indsendes  
skriftlig til formanden senest  4  uger  før generalforsamlingen. Vedtagne  vedtægtsændringer  på  
ordinær  generalforsamling,  kan tidligst  tages  op  igen  ved  næste  ordinær  generalforsamling,  som  
forslag  til  vedtægtsændringer.  

§ 17  Tegning  og  hæftelse 

Foreningen  tegnes  økonomisk  af  formanden  eller  i  forening  med  kassereren.  Bestyrelsen  hæfter  
for sine  forpligtigelser  kun  med  de  i  foreningen  til  enhver  tid  hørende  formue.  Det  påhviler  ikke 
Pedaltramps  medlemmer  eller  bestyrelse  nogen  personlig  hæftelse  for  foreningens  forpligte 

 

§ 18  Dispositionsrettigheder 

Den til enhver tid værende kasserer og formand, kan alene betale regninger op til 25.000kr. Ved større 
beløb, skal både formand og kasserer tiltræde udbetalingen. 

§ 19 Opløsning 

Forslag  om  klubbens  opløsning  skal  vedtages  af  2/3  af  de  fremmødte  medlemmer  på  to  efter 
hinanden  følgende  ekstraordinære generalforsamlinger  med mindst 1 måneds mellemrum . På den 
sidste generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen.  

Ved Pedaltramp  Sydfyns  opløsning  skal  der afholdes auktion over klubbens ejendele, som sælges til 
højestbydende. Indtægterne indsættes på klubbens konto. Resterende ejendele og formue fordeles 
ligeligt imellem Broby Løbeklub, Brobyværk Hallen, Brobyværk Lokalråd og Brobyskolerne afdeling 
Pontoppidan.  

Vedtaget  på  stiftende  generalforsamling  den  24. feb. 1991,  og  senest  revideret d.  8. feb.  2020. 


