
 
 

 
 
 
 
 

VEDTÆGTER 
 
 
 

FOR 
 

NÆSTVED BICYCLE 
 

CLUB 
 

 
 

STIFTET 1934 
 



 
§ 1 

Klubbens navn er NÆSTVED BICYCLE CLUB for bane, MTB og landevej, og den har 
hjemsted i Næstved. 
 

§ 2  
Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme på bane, MTB og landevej, i 
overensstemmelse med klubbens love og ifølge DCU´s reglementer og bestemmelser. 
 
 

§ 3  
Alle kan optages som medlem af klubben, uanset om de er aktive i cykelsporten eller ej. 
Optagelse af tidligere ekskluderede medlemmer kan dog kun ske med bestyrelsens 
samtykke.  
 

§ 4 
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære 
generalforsamling.  
 
For at beholde sin stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen, må man ikke være i 
restance med kontingent. 
Forældre til aktive ryttere under 18 år, kan repræsentere deres barn ved 
generalforsamlingen selvom de ikke selv er medlem af klubben. 
 
Kontingentet for aktive cykelryttere skal dog være betalt før licens for året kan udstedes.  
 
Såfremt kontingentet ikke er betalt inden regnskabsårets udgang, udelukkes medlemmet 
af klubben. Optagelse kan herefter kun ske, hvis bestyrelsen skønner det ønskeligt og 
mod betaling af den skyldige restance. Før en udelukkelse skal klubben ved brev give 
medlemmet 30 dages frist til at bringe forholdet i orden.   
 

§ 5  
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler imod klubbens love, modarbejder 
klubbens interesser, eller på anden måde udviser forhold, der er skadelige for klubben, 
kan han af bestyrelsen udelukkes af klubben. Udelukkelsen kan forebringes den første 
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der da træffer den endelige afgørelse i 
sagen.  
 

§ 6 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes ordinært en gang årligt, 
og skal afholdes senest med udgangen af november måned.  
 
Enhver generalforsamling sammenkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne. Adgang til generalforsamlingen har alene klubbens 
medlemmer, samt forældre som beskrevet i §4. 
 
Forslag der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen må indsendes til 
bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.  
 
Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkaldes med 14 dages varsel, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af klubbens – dog mindst 20 medlemmer – 
til bestyrelsen skriftligt indsender anmodning herom, ledsaget af oplysning om de emner 
der ønskes behandlet.   
 
 
 



§ 7  
Generalforsamlingen afgør sagerne, som regel ved simpelt stemmeflertal. Ændring i 
vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kræver forandring i 
eller tilføjelse til lovenes § 1 og 2, at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af antallet af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse af klubbens opløsning kan kun ske, 
når mindst 3/4 af antallet af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 
deraf stemmer for.  
 

§ 8 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 personer, som vælges af generalforsamlingen.  
 
Oprettes en Team forening under NBC, har teamet derfra automatisk ét sæde i 
bestyrelsen. Team foreningens repræsentant har dog kun stemmeret for anliggender der 
vil berøre Team foreningens virke. Formanden for en Team forening kan ikke samtidig 
vælges som formand for moderklubben NBC. 
 
Bestyrelsen vælges, blandt klubbens medlemmer, for en 2 årig periode. Formand og 1-2 
bestyrelsesmedlem vælges i de lige årstal. Kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer 
vælges i de ulige årstal. Desuden vælges 1 suppleant, der afgår hvert år. 
 
Blandt klubbens ryttere vælger rytterne en rytterrepræsentant, for et år. 
 
Den af rytterne valgte rytterrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret. Bestyrelsen fører referat, der skal være fremlagt på klubbens hjemmeside 
senest 14 dage efter bestyrelsesmødet 
 

§ 9 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Det udsendte regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg i henhold til § 8 og § 11 
7. Eventuelt 
 

§ 10 
Stemmeafgivning ved generalforsamlingen kan kun ske ved personligt møde, og enhver 
beslutning tages ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger sker almindeligvis ved 
håndsoprækning, dog vil valg til bestyrelsen være at foretage ved skriftlig afstemning.  
 
Hvis dirigenten finder det formålstjenligt, eller generalforsamlingen forlanger det, kan man 
dog lade enhver afstemning foretage skriftlig. 
 

§ 11 
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer til at gennemgå klubbens regnskaber, såvel kritisk 
som talmæssigt. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Desuden 
vælges 1 suppleant, der afgår hvert år. 
 

§ 12  
Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning til det, eller når 
et af bestyrelsens medlemmer forlanger et sådant indkaldt. 
 



Til lovligt bestyrelsesmøde kræves, at et flertal af bestyrelsen er til stede. På bestyrelses-
møder foretages afstemning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed 
betragtes det foreliggende forslag som bortfaldet. 
 

§ 13 
Kassereren fører klubbens regnskab, for perioden 1. november – 31. oktober. Efter 
regnskabets afslutning skal dette forelægges bestyrelsen som sender det til revision.  
 
På bestyrelsens anmodning skal kassereren give en oversigt over klubbens økonomi.  
 
Klubbens midler skal anbringes i et solidt pengeinstitut. 
Der må være anbragt midler, såfremt bestyrelsen vurderer, at det for klubben vil være 
fordelagtigt at købe f.eks. investeringsbeviser, aktier el. andet, hvor det er for at opnå en 
økonomiskbesparelse for klubben, f.eks. at mindske udgifter til gebyrer mv. En sådan 
investering må højst udgøre 10 % af egenkapitalen, som opgjort i seneste årsregnskab. 
I tilfælde af klubbens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde Distrikt Sjælland. 
 
Der skal ved generalforsamlingen fremlægges budget for det indeværende regnskabsår 
 

§ 14  
Ret til at underskrive på klubbens vegne med bindende virkning over for tredjemand har 
formanden og kassereren i forening, når sagen har været til behandling og er vedtaget i et 
bestyrelsesmøde.  
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2018.  
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