VESTER HASSING RIDEKLUB

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
VESTER HASSING RIDEKLUB – VEDTÆGTER
§1
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er: Vester Hassing Rideklub - VHRK
Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune, Stiftet d. 10.04.1989
Foreningen er medlem af: SIFA, DGI samt Dansk Rideforbund
Foreningens medlemmer forpligter sig til at følge ovenstående forbunds love og reglementer.

§2

FORMÅL.
Foreningens formål er at formidle et kammeratligt samvær, for medlemmer i alle aldre, med ridning som hovedformål
og dermed fremme interessen for ridesporten.
•
At arrangere ride undervisning, samt oplære alle i hestens brug, røgt og pleje.
•
At arrangere diverse stævner, terrænskridt samt hvad brug af hest indebærer.

§3
Stk. 1.

MEDLEMSKREDS.
Som medlemmer kan optages enhver – aktive som passive
Der skildres mellem juniormedlemmer og seniormedlemmer.
Man kan optages som Juniormedlem til det år, man fylder 18 år.
Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentbetalingen er registreret hos foreningens kasserer.
Kontingentsatser fastsættes på foreningens øverste myndighed – generelforsamlingen – og forfalder pr. 1. april

Stk. 2
§4
Stk. 1.
Stk. 2.

Stk.3.

Stk.4.
Stk.5.

Stk. 6

Stk. 7
Stk. 8
Stk. 9
Stk. 10

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages
varsel i den lokale dagspresse eller på foreningens hjemmeside / facebookside.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer og bestyrelse.
Medlemmer som er fyldt 18 år har personlig stemmeret. Medlemmer under 18 år har stemmeret via deres forældre – 1
stemme pr. medlem, eller man kan ved fuldmagt videregive sin stemme til en anden person eller til bestyrelsen for
VHRK. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
Medlemslisten skal til hver en tid være ajourført og tilgængelig for bestyrelsen.
Der skal til generalforsamlingen foreligge en medlemsliste for det forgangne år.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
•
Valg af dirigent og referent.
•
Bestyrelsen beretning.
•
Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab.
•
Fastlæggelse af kontingent
•
Behandling af indkomne forslag.
•
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
•
Valg af 2 suppleanter for 1 år.
•
Valg af 2 revisorer
•
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes, som udgangspunkt, af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen om muligt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal.
Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten og overtager det udtrædende medlems resterende
valgperiode.
Kun medlemmer over 18 år er valgbare.
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at der er 1-3 på valg i ulige år og 2-4 på valg i lige år.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen på generalforsamlingen.
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§5
Stk. 1.

Stk.2.
§6
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4
Stk. 5

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine
medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Dog kan kasserer vælges udenfor bestyrelsen.
Ingen kan bestride mere end en post i den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
Formanden - og i vedkommendes fravær næsteformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to
medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2
uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer - herunder formanden eller næstformanden - er
til stede.
Der føres protokol (mødereferat) over bestyrelsens handlinger og beslutninger.

§7
Stk. 1.
Stk.2.

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ud fra den opstillede målsætning for foreningens arbejde.
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse.
Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
gældsforpligtigelser, for hvilke denne alene hæfter med sin respektive formue.

§8
Stk. 1.
Stk.2.

ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab.
Kassereren fører tillige foreningens medlemsregister.
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter
samt status med anførelse af aktiver samt passiver.
Foreningens kasserer skal senest den 15. februar, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og
afstemt stand til revisor.
Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontoopgørelser
Revisor gennemgår herefter regnskabet og kasseren fremlægger det godkendte regnskab i foreningens bestyrelse,
senest 8 dage forinden generalforsamlingen
I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren kvartalsvis overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt
regnskab med bilag samt bank- og girokonti opgørelser.
Såvel foreningens revisor som bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid kontrollere beholdning, regnskab og bilag.
Kontoudtog fra foreningens konti, kan ligeledes til hver en tid rekvireres pr. forlangende af et hvert bestyrelsesmedlem
hos kasseren, og det er kasserens opgave, at sørge for udlevering senest 7 kalenderdage fra rekvireringsdatoen.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Stk.3.
Stk.4.

Stk.5.
Stk.6.
Stk.7.

Stk.8.

§9
Stk. 1.
Stk.2.
Stk.3.

Stk.4.

§10
Stk. 1.
Stk. 2

TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSER.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved
optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
Foreningen opererer med en gradueret tegningsret
Kassereren tegner foreningen for beløb op til kr. 1500,00. Transaktioner over denne grænse, skal godkendes af
bestyrelsen efter nærmere fastsatte procedure af bestyrelsen.
Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver ved stemmeenighed herfor.
VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkeligt hvis §10, stk. 1 gør sig gældende.
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§11
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

OPLØSNING.
Opløsning af foreningen eller fusioner med andre foreninger kan kun finde sted, såfremt der ved to på hinanden
følgende generalforsamlinger er opnået almindeligt stemmeflertal for dens opløsning.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver hestesporten i Aalborg Kommune.
Ved evt. fusion med anden forening indgår foreningens aktiver i den fusionerede forening efter generalforsamlingens
nærmere bestemmelser.

§12

Bestyrelsen har bemyndigelse til i særtilfælde at give kontingentfrihed i 1 år.

§13

Bestyrelsen har bemyndigelse til ved stævner at kræve et udarbejdet ridereglement overholdt.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 mdr. til et medlem, der gør sig skyldig i
usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen og dennes omgivelser. For at denne
beslutning skal være gyldig, kræves at et flertal af bestyrelsen stemmer for karantænen. Medlemmet har ret til at tale
til sit forsvar ved møde med bestyrelsen, inden dennes afstemning, finder sted.
Bestyrelsens afgørelse indbringes for distriktets forretningsudvalg, inden 8 dage – i så fald sagen har sportslig karakter.
Længere tids udelukkelse skal bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, og generalforsamlingen afgør sagen ved
skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har ret til at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af
medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
I ovennævnte omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3
af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes til Dansk Rideforbunds Ordens- og
Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Dansk
Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund.

Således vedtaget på generalforsamling den 17. april 1989
Således vedtaget på generalforsamling den 14. maj 1990
Således vedtaget på generalforsamling den 31. januar 1996
Således vedtaget på generalforsamling den 15. februar 1999
Således vedtaget på generalforsamling den 08. februar 2000
Således vedtaget på generalforsamling den 15 februar 2001
Således vedtaget på generalforsamling den 12. februar 2007
Således vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2014
Således vedtaget på generalforsamling den 16. februar 2016
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2017

