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§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er Cycling Embassy of Denmark (kaldet Cykelambassaden eller forkortet 
CED). 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 

 
§ 2. Formål 
Stk. 1. Det er visionen, at Danmark skal være verdens førende cykelland – og den foretrukne kilde, 
når det gælder viden, dialog og innovation på cykelområdet. 
Stk. 2. Foreningen vil bidrage til at fremme cyklismen over hele verden og foreningens medlemmer 
arbejder sammen om at udvikle og markedsføre Danmark som cykelland. Dette skal ske gennem 
vidensdeling, kommunikation og udvikling af landets cykelkultur. 
 

§ 3. Medlemskab og kontingent 
Stk. 1. Som medlemmer kan optages kommuner, private virksomheder, forskningsinstitutioner, 
organisationer mfl., som aktivt bidrager til fremme af formålet, jf. § 2. Foreningens medlemmer 
udgør et netværk af aktører etableret i Danmark, og som repræsenterer forskelligartede funktioner 
og fagligheder i forhold til cykling i Danmark.    
Stk. 2. Netværket er baseret på, at medlemmerne - udover betaling af kontingent – gennem aktiv 
deltagelse bidrager til løsning af Cykelambassadens opgaver.  
Stk. 3. Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til sekretariatet. Medlemskab skal 
godkendes af bestyrelsen og er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

http://www.cycling-embassy.dk/
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Stk. 4. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent en uge inden afholdelse af ordinær 
generalforsamling, betragtes som udmeldte 
 
Stk. 5. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af medlemmerne på 
generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes for et år af gangen med virkning fra 1. januar det 
efterfølgende år. Ved indmeldelse efter 1. juli i året betales alene kontingent for ½ år. Kontingentet 
fastsættes ud fra nedenstående differentiering. De øvrige vilkår er ens for alle medlemmer. 
 

1. Private virksomheder og organisationer med fem eller færre fuldtidsansatte  
2. Private virksomheder og organisationer med seks eller flere fuldtidsansatte  
3. Kommuner med færre end 75.000 indbyggere 
4. Kommuner med over 75.000 indbyggere, regioner og statslige organisationer  
5. Københavns Kommune  

 
 

§ 4. Årlig generalforsamling 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og 
indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne med angivelse af 
dagsorden. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlem har kun én stemme uanset 
antallet af fremmødte. Der  kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Drøftelse af fremtidige indsatsområder 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9. Valg af formand og næstformand 
10. Valg af 2 revisorer  
11. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde 
senest 1 måned før generalforsamlingen. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs. med mindst en over 
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig 
afstemning begæres af blot én stemmeberettiget. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det 
antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal.  
 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne over for formanden fremsætter skriftlig begrundet 
anmodning om det. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringen, og den indkaldes 
med 2 ugers varsel.  
 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 
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Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer valgt af 
generalforsamlingen. Endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, således at to medlemmer 
vælges i lige år og tre i ulige år. Første gang vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to 
bestyrelsesmedlemmer for et år. Hvert medlem kan alene have ét bestyrelsesmedlem/suppleant. I 
tilfælde af at det valgte bestyrelsesmedlem eller suppleant ikke længere er ansat hos medlemmet, 
kan den pågældende ikke længere varetage opgaven som bestyrelsesmedlem/ suppleant. Formand 
og næstformand vælges for to år af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 
Vælges som formand eller næstformand et bestyrelsesmedlem, der kun har ét år af sit mandat 
tilbage, løber valgperioden som formand eller næstformand kun i to år, såfremt 
bestyrelsesmedlemmet genvælges ved næste valg. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens 
beslutninger. Det tilstræbes, at der udover generalforsamlingen afholdes mindst to årlige 
medlemsmøder.  
Stk. 3. Bestyrelsen indgår aftale med Dansk Cyklist Forbund om varetagelse af sekretariatsopgaver, 

herunder indkaldelse og planlægning af møder, referater og opfølgning for Cykelambassaden og 

dennes arbejdsgrupper. Varetagelse af sekretariatsopgaven er uforenelig med medlemskab af 

bestyrelsen.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg og 

arbejdsgrupper.   

 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af sekretariatet, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden subsidiært næstformanden i forening 
med et yderligere bestyrelsesmedlem. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

 
§ 9. Opløsning 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling. 
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 
fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af 
den opløsende generalforsamling. 
 

§ 10. Datering 
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. februar 2016. 
 


