Vedt~gter - Vasehus Rideklub
§1

Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Vasehus Rideklub
Klubbens forkortelse er: VAS
Klubben er hjemh0rende i Viborg Kommune

§2

Formal

Klubbens formal er at fremme ridesporten og at samle medlemmerne til ud0velse af denne idrret,
samt at oplrere navnlig ungdommen i alt vedr0rende hestens brug og pleje.
Klubben lregger isrer vregt pa bredden i ridesporten, og vii derfor rette srerligt fokus pa
arrangementer som fremmer dette formal.

§3

Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks ldrrets Forbund, hvorfor klubben
og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nrevnte forbunds reglement og
bestemmelser, herunder de af pagreldende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser

§4

Medlemmer

I rideklubben kan optages senior og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som
juniormedlemmer til det og med det ar, de fylder 18 ar.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Rideskoleelever skal vrere medlem fra f0rste undervisningsdag. Pensionrerer og udefra
kommende privatryttere skal vrere medlem af klubben safremt de 0nsker at benytte ridehallerne og
0vrige rideklub-faciliteter. Der kan aftales srerlige regler for medlemskab for kursister fra samlede
skoleklasser o.lign . Medlemsskabet er greldende fra den dato bestyrelsen modtager skriftlig
anmodning herom. Optagelse af umyndige krcever samtykke fra forceldre/vrerge . Udmeldelse skal
ske skriftl igt til bestyrelsen med mindst 1 maneds varsle til den 1. januar eller 1. juli .

§4

JEresmedlemmer

JEresmedlemmer kan pa bestyrelsens forslag udnrevnes pa en generalforsamling. Diskussion om
forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan pa begrering underkastes en skriftlig afstemning . For
vedtagelse krreves en majoritet pa 2/3 af de afgivne stemmer. JEresmedlemmer betaler ikke
kontingent, har stemmeret pa generelforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§5

H~ftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hrefter ikke for klubbens greld eller andre forpligtelser.
Bestyrelsens medlemmer hrefter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter
folkeoplysningsloven , hvis tilbagebetalingskravet er opstaet ved retsstridig handling eller
undladelse, der kan tilregnes pagreldende som forsretlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer
hrefter i 0vrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.
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§6a

Karantcene

Bestyrelsen kan meddele karantasne af nasrmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse
maneder, til et medlem, der g0r sig skyldig i usportslig optrasden, eller pa anden made opf0rer sig
til skade for klubben. For at denne beslutning skal vasre gyldig krasves , at mere end halvdelen af
samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantasnen. Medlemmet skal have adgang til at
udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted . Denne afg0relse kan indbringes for
distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afg0relse er inappellabel. Et evt.
forretningsudvalgsmedlem fra den pagasldende klub er inhabil

§6b

Karantcene

I sasrlige tilfaslde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen , at et medlem udelukkes fra
klubben i et nasrmere angivet tidsrum over 2 maneder. Pa generalforsamlingen afg0res sagen ved
skriftlig afstemning, og for vedtagelsen krasves et flertal pa 2/3 af de afgivne stemmer (blanke
stemmer tasller som afgivne).
Medlemmet har krav pa at vasre til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om
udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amat0rudvalg
inden 4 uger.

§Ge

Karantcene

I det af §6b omhandlende tilfaslde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og
med et flertal pa 2/3 af de angivne stemmer, afg0re, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for
Dansk Ride Forbunds Ordnes- og Amat0rudvalg til afg0relse af, om der tillige skal ske udelukkelse
fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk ldrasts Forbund, at vedkommende udelukkes fra
andre specialforbund under Dansk ldrasts Forbund (eksklusion) .

§7

Kontingent

Medlemskontingent fastsasttes af bestyrelsen for et ar ad gangen, fra 1/7 til 30/6 og forelasgges den
ordinasre generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkrasves
medlemskontingentet halvarligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli.
For passive medlemmer opkrasves medlemskontingent forud en gang arligt og er forfalden til
betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 maneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder
oph0re, og vedkommende kan kun optages pa ny mod betaling af restance samt kontingentbel0b,
indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset oph0r af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et
medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter
at have modtaget pakravherom .
Bortset fra kontingent er bestyrelsen bemyndiget til med ansvar overfor generalforsamlingen at
fastsastte alle andre ydelser, som brugere af klubbens faciliteter skal betale for.

§8

Bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse pa 5 medlemmer, der alle skal vasre fyldt 18 ar.
Pa generalforsamlingen vaslges formand og kasserer direkte samt de 0vrige
bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med nasstformand og
sekretasr. I tilfaslde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtrasder en af
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suppleanterne i bestyrelsen . Hvis der ingen suppleant er til at indtrrede i bestyrelsen nar en
bestyrelsespost bliver vakant indkaldes til ekstraordinrer generalforsamling. Etter indtrreden eller
supplering konstituerer bestyrelsen sig pa ny.
Bestyrelsesmedlemmer vrelges for 2 ar. Der afgar 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige
og ulige ar. F0rste gang ved lodtrrekning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen nedsretter efter behov et antal primrere udvalg med reference til bestyrelsen .
lndstilling til de enkelte udvalg skal sa vidt muligt ske fra de og af de medlemmer, der tilh0rer det
pagreldende interesseomrade.

§9

Bestyrelsesm0der

Bestyrelsesm0der afholdes mindst 4 gange arligt, men i 0vrigt efter behov eller pa forlangende af
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum f01gende
dagsorden:
Godkendelse af referat
Orientering fra formanden
Gennemgang af 0konomi ved kassereren
Rapport fra udvalgene
Eventuelt
Alie bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6a. Star stemmerne lige, er
formandens stemme afg0rende og i dennes forfald nrestformandens. For at gyldig
bestyrelsesbeslutning kan vedtages, ma mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer vrere til stede og
deltage i afstemningen .
Ncestformanden trceder uden formandens forfald i dennes sted . Sekretceren f0rer protokol over
forhandlingerne pa bestyrelsesm0derne. Ved m0der med enkeltpersoner eller offentlige
myndigheder m .m. orienteres den 0vrige bestyrelse snarest og senest ved f0rstkommende
bestyrelsesm0de.

§10a

Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv pa bedste made . Prokura
kan meddeles to i foreningen, f.eks . formand/-ncestformand - kasserer, der er bemyndiget til at
underskrive de dokumenter om k0b, salg og anden afhrendelse samt pantsretning, som er f01ge af
generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medf0r af lovens §11 .
Der b0r ikke meddeles eneprokura.

§10b

Tegningsret

Klubbens tegningsret er Formand og Kasserer, dog ved k0b, salg eller pantsretning af fast ejendom
samt ved optagelse af Ian, af den samlede bestyrelse."

§11

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens h0jeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinrere generalforsamling afholdes i februar maned. Forslag, der 0nskes behandlet pa
generalforsamlingen, skal vrere bestyrelsen i hcende senest 15. januar.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal , tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte
forslag og indkomne forslag , skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer pa 18 ar og derover samt forreldre/vrerge for juniormedlemmerne har stemmeret og er
valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og vreret medlem af klubben i mindst 3
maneder.
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Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2.

Bestyrelsen aflregger beretning

3.

Det reviderede regnskab forelcegges til godkendelse

4.

Fastscettelse afkontingent

5.

Behandling af indkomneforslag

6.

Valg af form and (ulige ar) og kasserer (lige ar)

7.

Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Generalforsamlingen trceffer bestemmelser om k0b, salg og anden afhrendelse og pantscetning af
klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institutions m.m .
Pa generalforsamlingen vrelges personer ved almindeligt flertal. 0vrige beslutninger ved simpelt
flertal, se dog §12 og §15 .
Afstemninger foregar ved handsoprrekning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer
krcever skriftlig afstemning , se dog §68 og §6C. Star stemmerne lige, er forslaget forkastet. Det
kan ikke bestemmes ved fuldmagt.
Revisorer vrelges for 2 ar ad gangen . En revisor er
Genvalg kan finde sted.

§12

pa valg

hvert ar, f0rste gang ved lodtrcekning.

Digital generalforsamling

BestyJ~lsen kan beslutte. at der udelukkende afholdes en digital qeneralforsamling .

Stk 2. Beslutningen efter stk. 1 kan _alene trreffes. safremt e n ~ generalforsam ling lkke kan
afholdes som f01qe af force majeure, herunder ved myndighedspabud .
Stk. 3. Bestyrelsen fastsa:itter de nrerrnere kr.uv fil de digitale systemer oq medier. der skal
anvendes I forbtndelse med den d1gitale generalforsamlino efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en
digital generalforsamlinq sikre, at generalforsamlingen afvikles pa betryqgende vis, hei:-_under at
vedtregternes eJVrig~ bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte
system skal vrere indrettet
en sadan made. at der sikres betryggende deltagelse og afvikling _
under hensynta_gg_oJi! metjJ§.mmernes ret til at ytre sig og stemme..Qa_g_eneralforsamlingen.

pa

St!s_, 4. Bestyrelsen ska._l_g~rf?.JQr.eqing~D-~_medlemmer bekendt m~_ct at qer afholdes en digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsam!ingen ..
Stk 5 . Bestyrelsen skal oplyse fQI§D.W.Q.ens medlemmer om . hvordan digi_tale systemer skal
anvendes i forbindelse med generalfbrsamllngen. Foreningens medl,e mrner skal ligeledes
oplyses am, hvordan de tilmelder sig q_en digitale generalforsamlinq. og hvordan de kan finde
QQ]ysninger om fremgangsmaden ved generalforsamling_~11-..:...
Stk. 6 . Det digitale system skal pa palidelig made kunne fastsla , hvem der deltager i
generalforsamlingen . s-aledes at der undqas uvedkornrricnde deltagelse. Systemel ska l !igeledes_
sikre muligheden for hemmelig afstemnlnq .

§13

Lovcendring

Til forandring af vedtcegterne krreves det en majoritet pa 2/3 af de angivne stemmer. Enhver
rend ring af vedtcegterne skal indberettes til ORF til godkendelse

§14

Regnskabsar
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Regnskabsaret gar fra 1. januar til 31 . december.
Det reviderede regnskab forelregges den ordinrere generalforsamling til godkendelse.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage f0r generalforsamlingens afholdelse og kan
rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende ar.

§15

Ekstraordincer generalforsamling

Ekstraordinrer generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, nar denne anser det for n0dvendigt,
eller nar mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begrering herom med
angivelse af dagsorden.
Det regnes med det senest opgivne medlemstal til ORF ved begrering .
I sidste tilfrelde skal den ekstraordinrere generalforsamling finde sted senest 3 uger efter
begreringens modtagelse. Ekstraordinrer generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages
varsel.

§16

Opl0sning

Klubbens opl0sning kan kun finde sted , nar beslutning herom vedtages pa to efter hinanden med
mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamling. Ved den f0rste af disse
generalforsamlinger skal beslutningen om opl0sning vedtages med mindst% af de afgivne
stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opl0sning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Viborg Kommune.

Vedtregtsrendringer er under forudsretning
Vedtaget

at godkendelse af Dansk Ride

pa generalforsamling den 27-04-2021

Generalforsamlingens dirigent:

Formand :

/

Kasserer:

0vrige bestyrelsesmedlemmer:
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Forbund .

