Godkendelse af folkeoplysende foreninger
Vurdering af aktiviteter, struktur og vedtægter
Forening/navn:

Haslev CykelMotion

Oprindelige godkendelsesår:

Stiftet 14. januar 1997

Foreningstype:

Idrætsforening

Vedtægter - formål

”Foreningen har til formål at skabe gode og sunde
rammer omkring cykelmotion, og anser det for sin
væsentligste opgave at skabe stor bredde indenfor
Cykelmotion”
Cykelmotion

Aktiviteter:
Antal bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælger for
en 2-årig periode.
Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige
år. Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige
år.
Formand: Thomas Petri
Kasserer: Claus Petri
Bestyrelsesmedlem: Tabita Hartmann-Hansen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mathiasen
Bestyrelsesmedlem: Finn Fleron

Antal medlemmer:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
I 2018: 110

Antal medlemmer under 25 år:

Ukendt

Antal medlemmer over 25 år:

Ukendt

Indsendelse af vedtægter, regnskab og
referat:

Vedtægter og referat er vedlagt.
Regnskab er lagt i Winkas.

Krav

Bemærkninger
Der er faste ugentlige træningstider, flere dage om
ugen, for alle aldersgrupper.

1.

Foreningen har faste og kontinuerlige
folkeoplysende aktiviteter

2.

Foreningen har en udarbejdet en beskrivelse
af foreningsaktiviteter

Kravet er opfyldt.
Deres foreningsaktivitet, står beskrevet på deres
hjemmeside, med fast sommer og vinterprogram.

3.

Foreningen har en lovlig bestyrelse

Kravet er opfyldt.

4.

Foreningen har vedtægter med et
formuleret formål, som er godkendt på dens
generalforsamling (Formålet skal understrege

Foreningens formål, har ikke en klar beskrivelse af de
demokratiske og fællesskabsmæssige perspektiver.

de demokratiske og fællesskabsmæssige
perspektiver)

5.

Foreningens formål og adfærd må ikke
modarbejde eller underminerer demokrati
eller grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder

Kravet er opfyldt.

6.

Foreningen er åben for alle, som tilslutter sig
dens formål

Kravet er opfyldt.

7.

Foreningen er hjemmehørende i
tilskudskommunen og aktiviteter finder sted i
den kommune, de søger støtte i

Kravet er opfyldt.

8.

Foreningen er demokratisk opbygget med
en bestyrelse valgt af medlemmerne

Kravet er opfyldt.

9.

Foreningen har en form for medlemsbetaling
(Minimum 5 betalende medlemmer)

Kravet er opfyldt – 350 kr. pr. år.

10. Foreningen ikke oprettes eller drives i
kommercielt øjemed

Kravet er opfyldt.

11. Foreningens evt. overskud tilfalder foreningen

Dette er ikke oplyst i vedtægterne.

12. Foreningens formue tilfalder almennyttige
formål ved dens opløsning

Kravet er opfyldt – overskud ved opløsning tilfalder
DCU Motion.

13. Foreningens aktiviteter, må ikke have
karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige
handlinger

Kravet er opfyldt.

14. Foreningen har medlemmer under 25 år

På ansøgningstidspunktet, har de ikke registeret
nogle medlemmer under 25 år, men deres aktiviteter,
henvender sig til både over og under 25 år.

Opsummering:


Haslev Cykelmotion lever op til lovens krav om aktiviteter og struktur. Formålsparagraffen i deres
vedtægter mangler en klar beskrivelse af de demokratiske og fællesskabsmæssige perspektiver,
samt at det ikke fremgår af deres vedtægter, hvem foreningens overskud tilfalder.



Klubben har et stort medlemstal, med faste ugentlige træningstider, fordelt efter vinter- eller
sommersæson.



De har et fastsat kontingent for et helt år, på 350 kr.



Der er medindsendt referat fra seneste generalforsamling og vedtægter. Regnskab er lagt op på
foreningsportalen.

Indstilling:
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Haslev Cykelmotion godkendes som folkeoplysende
forening, med betingelse af, at de laver vedtægtsændringer, så deres formål tydeligt understreger de
demokratiske og fællesskabsmæssige perspektiver, samt at det fremgår, hvem foreningens tilskud tilfald.
Dette skal fremsendes til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice senest d. 16. maj 2020.

