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§1 Navn og hjemsted 
Stk. 1. Afdelingens navn er FLSmidth Cycling 
Stk. 2. Afdelingen, der er oprettet i november 1991, er tilknyttet og underkastet 
lovene for FLS-Motion. 
 
§2 Formål 
Stk. 1. Afdelingens formål er at samle medarbejdere for FLSmidth A/S samt 
datterselskaber, som er interesseret i at køre motionscykelløb. 
Stk. 2. For at øge medlemmernes interesse i at køre motionscykelløb tilsigtes det 
fra afdelingens side at arrangere og støtte: 

 
1. En større af afdelingen arrangeret årlig tur typisk af minimum 4 dages 

varighed for alle medlemmer med interesse i at deltage.  
2. En række af afdelingen arrangerede fællesarrangementer herunder 

cykelture, juleafslutning, sæsonafslutning mm. 
3. En række af afdelingen/medlemmerne arrangerede mindre ture af 1-3 

dages varighed, der dog skal tælle minimum 3 medlemmer og være 
tilbudt deltagelse til alle medlemmer for at indgå i afdelingens formål. 

4. Medlemmernes deltagelse i eksternt arrangerede motionscykelløb. 
 

Der kan blive opkrævet særkontingent for deltagelse i et eller flere af de 4 
nævnte typer arrangementer, hvilket er uddybet i §8. 

 
§3 Medlemskreds 
Stk. 1. Som medlem af afdelingen kan optages enhver der er ansat i FLSmidth A/S 
i Danmark samt datterselskaber i Danmark. 
Stk. 2. Som medlem af afdelingen kræves også medlemskab af FLS-Motion. 
Stk. 3. Indmeldelse sker på afdelingens indmeldelsesblanket som fremsendes til 
afdelingens formand. 
Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til afdelingens formand. 
Stk. 5. Medlemmer der pensioneres kan fortsætte som medlemmer af afdelingen 
i henhold til FLS-Motions vedtægter. 
Stk. 6. Medlemmer betaler grundkontingent som fastsættes en gang om året til 
budgetmødet. Man betaler desuden særkontingent svarende til de aktiviteter der 
deltages i. 
Stk. 7. Særkontingent beregnes ud fra aktivitetsomkostning i henhold til §8. 
Stk. 8. Medlemmer under §3 Stk. 5. er fritaget grundkontingent i henhold til FLS-
Motions vedtægter. 
Stk. 9. Medlemmer hvis ansættelsesforhold opsiges og herved udmeldes af 
afdelingen, anses som medlemmer til udløb af fratrædelsesåret. Fratrædelsesåret 
er defineret som det år, der indeholder den sidst betalte arbejdsdag.  
 
§4 Budgetmødet  
Stk. 1. Budgetmødet er afdelingens øverste myndighed. 
Stk. 2. Budgetmødet afholdes årligt, primo november og skal annonceres med 14 
dages varsel. 



Vedtægter FLSmidth Cycling  
 

2/4 

Stk. 3. Budgetmødet annonceres elektronisk til afdelingens medlemmer samt på 
firmaets interne kommunikationsplatform. 
Stk. 4. Dagsorden for budgetmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Valg af bestyrelse 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på budgetmødet, skal være formanden i 
hænde senest en uge før budgetmødet. Forslag skal dokumenteres tilstrækkeligt 
således at det er muligt at træffe en afgørelse (for/imod) om forslaget ellers kan 
forslaget udskydes til næste budgetmøde. Hvis der bedes om yderligere 
dokumentation, skal den endelige dokumentation for forslaget også være 
formanden i hænde senest en uge før budgetmødet. 
Stk. 6. Budgetmødet træffer sine beslutninger som simpelt flertal (en over 
halvdelen), af de gyldigt afgivne stemmer. Det til enhver tid lovligt indvarslede 
Budgetmøde er beslutningsdygtigt. 
Stk. 7. Ændringer af afdelingens love og bestyrelsens sammensætning kan 
vedtages ved to tredjedele majoritet af de gyldigt afgivne stemmer. 
Stk. 8. Afstemning sker ved håndsoprækning af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer samt gyldige fuldmagter. Skriftlig afstemning 
anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor 
der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 
afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det 
antal personer, der skal vælges. 
Stk. 9. Budgetmødet skal være et forum, hvor beslutningerne formes på baggrund 
af en fri debat, derfor kan ingen som fuldmægtig på budgetmødet repræsentere 
mere end et medlem. 
Stk. 10. Fuldmagter skal dokumenteres ved brug af afdelingens standardfuldmagt 
som indleveres til og godkendes af budgetmødets dirigent. 
  
§5 Ekstraordinært budgetmøde 
Stk. 1. Ekstraordinært budgetmøde kan indkaldes af bestyrelsen på dennes eget 
initiativ. 
Stk. 2. Ekstraordinært budgetmøde kan forlanges hvis mindst 1/3 af afdelingens 
medlemmer ønsker dette. Skriftlig dokumentation (underskrifter) skal forelægges 
bestyrelsen. 
Stk. 3. Ekstraordinært budgetmøde afholdes senest fire uger efter, at 
anmodningen skriftligt er kommet til formandens kundskab.  
Stk. 4. Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært budgetmøde er 2 uger. 
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§6 Afdelingens daglige ledelse 
Stk. 1. Afdelingen daglige ledelse udgøres af en bestyrelse bestående af en 
formand, en kasserer samt et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af 
budgetmødet for et år af gangen. 
Stk. 2. Bestyrelsens formand skal være ansat enten hos FLSmidth A/S i Danmark 
eller et datterselskab i Danmark. 
Stk. 3. Bestyrelsen vælges i helhold til §4 stk. 7. 
Stk. 4. Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter og budgetmødets beslutninger. 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
 
§7 Økonomi, regnskab og revision  
Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.  
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor budgetmødet for budget samt regnskab.  
Stk. 3. Afdelingens regnskab føres af kassereren, der tillige fører afdelingens 
medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af FLS-Motions revisor ved FLS-Motions 
generalforsamling.  
Stk. 5. Der udarbejdes hvert år et samlet budget for de enkelte løb, Indeholdende 
startgebyr, samt, for løb udenfor Sjælland, transport og evt. logi. 
Stk. 6. Samlet budget fremlægges for FLS-Motion til dennes generalforsamling. 
Stk. 7. Transport og afregning sker i henhold til vedtægter for FLSMotion. 
Stk. 8. Der skal udvises økonomisk ansvarlighed i forbindelse med logi. Som 
hovedregel kan dette kun bevilliges hvis der er tale om et fællesarrangement med 
flere deltagende medlemmer (minimum 3), og det ikke er umiddelbart 
muligt/forsvarligt at komme frem/tilbage samme dag. Begrundelse for valg af logi 
skal dokumenteres og godkendes af bestyrelsen. 
 
§8 Løbstilmelding og særkontingent 
Stk. 1. Tilmelding og betaling for aktiviteter foretages/afholdes af det enkelte 
medlem. 
Stk. 2. Det enkelte medlem udarbejder en samlet årsopgørelse, med bilag, som 
sendes til afdelingens kasserer senest d. 15. november i indeværende kalenderår. 
Bilag skal være udstedt til deltagende medlem med angivelse af FLSmidth 
Cycling som klub. 
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Stk. 3. Særkontingent for arrangementer beregnes ud fra samlet årsopgørelse. 
Særkontingent fastsættes som restbeløbet fra arrangementer fratrukket udgifter 
afholdt af afdelingen. Afdelingen afholder udgifter i henhold til følgende satser: 

- Startgebyr 50% 
- Transporttilskud i henhold til §7 Stk. 7 
- Logi 50%, godkendes i henhold til §7 Stk. 8. 

Stk. 4. Afdelingen afholder udgifter til afdelingens fællesarrangementer, hvor 
bestyrelsen beslutter størrelsen af afdelingens udgifter, resterende udgifter anses 
som særkontingent for deltagende medlemmer. 
Stk. 5. For fællesarrangementer jvf. §2 stk. 2 punkt 1, 2 og 3 
kan bestyrelsen, på fremvisning af korrekt bilag, vælge at afholde udgifter forud 
for den årlige opgørelse. I sådanne tilfælde opkræves samtidig særkontingent for 
deltagende medlemmer. 
Stk. 6. Beslutning om udbud af klubtøj afgøres på budgetmødet. 
Stk. 7. Afdelingen afholder udgifter til klubtøj svarende til 50%, resterende 
udgifter anses som særkontingent og opkræves det enkelte medlem i forbindelse 
med bestilling.  
Stk. 8. Omfang af tøjkollektion fastsættes af bestyrelsen på baggrund af budget 
og som hovedregel skal der opnås tilslutning til bestilling af tøj som svarer til 
leverandørs minimumsgrænse for stk. antal uden merpris. 
Stk. 9. Design skal indeholde afdelingens navn. 
 
§ 9. Vedtægtsændringer  
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med flertal på et budgetmøde, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det budgetmøde de 
vedtages på. 
 
§ 11. Datering 
Således vedtaget ved afdelingens stiftende budgetmøde d. 18/11 1996. 
Samt ved ændring d. 06-11-2001 
Samt ved ændring d. 15-11-2013 
Samt ved ændring d. 14-12-2016 
Samt ved ændring d. 23-11-2018 
 
Bestyrelsens underskrifter 
 

   
Formand/Kasserer - Ejvind Rødtnes 
Jørgensen  

 Bestyrelsesmedlem – Palle Huus 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem – Søren Møller  Bestyrelsesmedlem – Gert Palner Olsen 
 
 

Bestyrelsesmedlem - Morten 
Vangshardt 

  

 


