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1.  Gruppens navn og hjemsted:  
1.1 Gruppens navn er Snejbjerg Cykelmotion. 
1.2 Gruppens hjemsted er Snejbjerg i Herning Kommune. 
1.3 Gruppen er stiftet den 10. maj 2007, som en gruppe under Snejbjerg SG&I 
 og som sådan underlagt vedtægterne for Snejbjerg SG&I. 
 Gruppen er stiftet efter opsplitningen af Snejbjerg Motion i 2 afdelinger i april 2007. 
 
 
2. Gruppens formål: 
2.1 Gruppens formål er at skabe en cykelmotionsafdeling for cyklister i alle niveauer, hvor 

samvær og sociale relationer danner grundlag for et stærkt fællesskab. 
 
 
3. Medlemskab af organisationer: 
3.1  Snejbjerg Cykelmotion er en gruppe under Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening 

(herefter SSG&I). 
3.2 Gruppen er medlem af DGI Hammerum Herred (Danske Gymnastik & Idrætsforeninger) 

gennem SSG&I. 
3.3 Snejbjerg Cykelmotion er medlem af Danmarks Cykle Union under DIF. 
 
 
4 Medlemmer: 
4.1 Som medlemmer kan enhver - der ønsker at dyrke motionscykling og som vedkender sig 

nærværende vedtægter - optages. 
4.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der er vægtige grunde hertil. 
4.3 Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende 

gruppeårsmøde/generalforsamling i SSG&I. 
 
 
5. Kontingent: 
5.1 Medlemskontingentet kan fastsættes uændret af bestyrelsen. Ønskes en ændring af        

kontingentet skal dette fastsættes på gruppeårsmøde eller ekstraordinær gruppeårsmøde.  
5.2 Kontingentåret følger kalenderåret.  
5.3 Kontingentet betales forud for et år ad gangen. 
5.4 Indmeldelse i og udmeldelse af gruppen kan kun ske hos gruppens kasserer. 
5.5 Ved udmeldelse sker ingen kontingentrefusion. 
 
 
6. Valgbarhed og stemmeret: 
6.1 Medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 

enten ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. 
 
 
7. Bestyrelsen: 
7.1 Gruppen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer samt et aktivitetsudvalg på 

minimum 2 personer (jvf. 8.1). Bestyrelsen vælges på gruppeårsmødet eller SSG&I ´s 
ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således alle 
medlemmer ikke udtræder samme år. Aktivitetsudvalget vælges for 1 år af gangen. 

7.2 Bestyrelsen sammensætning: 
 1 formand 
 2/4 - ordinære bestyrelsesmedlemmer 
 2 - aktivitetsudvalgsmedlemmer som ikke har mødepligt på bestyrelsesmøderne 

Kasserer kan findes eksternt udenfor bestyrelsen, og har således ikke mødepligt på 
bestyrelsesmøder, men kan deltage ad hoc. 
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7.3 Genvalg kan ske. 
7.4  Gruppeårsmødet/generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, der er valgt for en periode af 1 år. 
7.5  Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter Gruppeårsmødet / generalforsamlingen i 

SSG&I. 
7.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
7.7  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder 

formanden. 
7.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, såfremt der er mindst 4 

bestyrelsesmedlemmer. 
7.9 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Der afholdes minimum 4 årlige møder.  
7.10 Bestyrelsen fører regnskab over klubbens midler. 
7.11 Regnskabet kan kun endelig godkendes af SSG&I 's generalforsamling. 
7.12 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
7.13 Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår, herunder budget for 

aktivitetsgrupperne. 
7.14 Gruppen tegnes over for offentligheden af bestyrelsen. 
7.15 I tilfælde af bestyrelsens opløsning ledes gruppen midlertidigt af et forretningsudvalg, indtil 

gruppeårsmøde/generalforsamling i SSG&I med valg til ny bestyrelse finder sted. 
7.16  Forretningsudvalget forestår den daglige drift af gruppen, men kan derudover ikke foretage 

økonomiske dispositioner. 
 
 
8. Udvalg: 
8.1 Aktiviteterne varetages af et aktivitetsudvalg på minimum 2 personer (jf. 7.2). 
8.2 Bestyrelsen kan ud over det faste udvalg nedsætte udvalg efter behov. 
 
 
9. Hæftelsesparagraf: 
9.1  Gruppens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for gruppen 

indgåede forpligtelser, for hvilke alene gruppen hæfter med dens respektive formue. 
9.2 Gruppens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for gruppen ud over 

kontingentforpligtelsen. 
9.3 Gruppens medlemmer har ikke krav på nogen del af gruppens formue eller udbytte af nogen 

art. 
 
 
9. Ordinært gruppeårsmøde: 
10.1 SSG&I 's årlige ordinære generalforsamling er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Dog kan SSG&I 's generalforsamling ikke afgøre spørgsmål af økonomisk rækkevidde for 
gruppen. 

10.2 Ordinært gruppeårsmøde afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. 
10.3 Ordinært gruppeårsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 

(pr. post eller e-mail) invitation af alle medlemmer med oplysning om dagsorden for mødet, 
ved annoncering i dagspressen eller ved tydeligt opslag på klubbens hjemmeside. 

10.4 Forslag der ønskes behandlet på det ordinære gruppeårsmøde skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest 7 dage før afholdelsen af det ordinære gruppeårsmøde. 

10.5 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. 
10.6 Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det. 
10.7 I øvrigt henvises til stemmeregler i SSG&I 's vedtægter § 13, § 14, § 15, og § 16 
10.8 Dagsorden for gruppeårsmødet skal indeholde følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af næste års kontingent  
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter 
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8. Valg af aktivitetsudvalg 
9. Eventuelt 
 

11. Ændringer i forretningsorden: 
11.1  Ændringer i gruppens forretningsorden kan ske ved almindelig stemmeflerhed på 

gruppeårsmødet. 
 

 
12. Ekstraordinært gruppeårsmøde: 
12.1 Ekstraordinært gruppeårsmøde kan indkaldes af formanden, et flertal af bestyrelsen, 1/4 del af 

gruppens medlemmer eller af mindst 15 medlemmer. 
12.2 Ekstraordinært gruppeårsmøde skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelse iflg. 12.1 med 

indkaldelse gennem den lokale dagspresse med mindst 8 dages varsel med angivelse af 
dagsorden.  

12.3 Kun emner der vedrører den fremsatte dagsorden kan behandles på det ekstraordinære 
gruppeårsmøde. 

 
 
13. Gruppens opløsning eller sammenslutning med andre foreninger: 
13.1 Gruppen kan kun opløses/sammensluttes med andre foreninger på SSG&I 's 

generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
13.2 Ophører gruppen med at eksistere, eller udmelder gruppen sig af Amtsforeningen / DIF 

specialforbund, skal den til den/disse aflevere herfra modtagne ejendele. 
13.3 I tilfælde af gruppens opløsning tilfalder, ud over det i 13.2 nævnte, den evt. formue SSG&I. 
 
 
 

Forretningsorden senest vedtaget på årsmødet den 18. marts 2015  
 
 
 
Som dirigent     ___________________ 
          


