
Vedtægter 

§ 1.  
Klubbens navn er:  

Brønderslev Motions Cykelklub - BMC.  

§ 2.  

Klubbens formål er at fremme motionscykling og det kammeratlige samvær blandt sine medlemmer, og desuden ved 
forebyggende arbejde, at skabe større færdselssikkerhed for alle.  

§ 3.  

Medlemskab kan opnås af alle. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.  

§ 4.  

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar eller marts måned.  
Indvarslingen til generalforsamlingen skal ske til medlemmerne via brev, mail eller dagspressen, senest 14 dage før med 

følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning over det forløbne år.  
3. Det reviderede regnskab.  

4. Fastsættelse af årets kontingent.  
5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor. 
7. Valg af Markedsløbs-udvalg 
8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Stemmeret har de medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

§ 5.  

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør sagernes behandling ifølge lovene.  
Der skal optages referat i forhandlingsprotokollen, som underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

§ 6.  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller ved skriftligt ønske fra 1/3 af de fuldt 

betalende medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent.  

§ 7.  

På generalforsamlingen vælges i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  
Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, 

næstformand, kasserer og medlemmer.  
En revisor vælges hvert år.  

Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges, når de er til stede eller har afgivet skriftligt tilsagn.  

§ 8. 

På generalforsamlingen nedsættes et Markedsløb-udvalg, som forestår afviklingen af årets Markedsløb. 
Generalforsamlingen beslutter antal medlemmer af Markedsløb-udvalget.  

Udvalget består af minimum 3 medlemmer.  
I ulige år vælges minimum 2 medlemmer til Markedsløb-udvalget. I lige år vælges minimum 1 medlem til Markedsløb-

udvalget. 
Hvert medlem er valgt for en 2-årig periode.  

§ 9.  

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Revisor har til enhver tid ret til at foretage kasseeftersyn.  

§ 10.  

Ved ophævelse af klubben skal klubbens midler gå til Idrætssamvirket Brønderslev efter Idrætssamvirkets love.  

Vedtaget på Generalforsamlingen den 3. marts 2010. 

 

 


