Vedtægter for Holtegaard Rideklub

§1: Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Holtegaard Rideklub, forkortelse HOLT.
Klubbens hjemsted er Holtegaard Ridecenter, V. Hassingvej 37, 9330 Dronninglund, beliggende i
Brønderslev Kommune.
Klubbens stiftelsesdato er: 11.nov. 2012

§2: Formål.
Klubbens formål er at varetage og fremme ridesportens interesser i Sydøstvendsyssel. Vi vil samle
medlemmerne primært om de sociale sider omkring udøvelsen af ridesport. Vi vil oplære børn, unge og
voksne i alt vedrørende omgang med heste – det være sig brug, pleje, sikkerhed m.m. Klubben vil lave
sociale arrangementer og træning, som retter sig mod bredden i sporten, så der er plads til alle med
interesse for heste.

§3: Dansk Rideforbund.
Rideklubben er ikke pt. medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund.

§4: Medlemmer.
I rideklubben kan optages junior og senior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som
juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen. Seniormedlemmer er
valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været gyldige medlemmer i mindst 3 måneder.
Alle medlemmer er stemmeberettigede. For medlemmer under 18 år kan stemmeafgivelsen varetages af
forældre eller værge, under forudsætning af at de har været gyldige medlemmer i mindst 3 måneder.
Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Optagelse af umyndig person kræver samtykke fra forældre eller værge.
Udmeldelse fra klubben kan kun ske til d. 1.januar ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§5: Hæftelse.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser.

§6: Karantæne/Udelukkelse.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør
sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne
beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for
karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen ved personligt fremmøde
eller skriftligt, inden afstemningen finder sted.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et

nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning,
og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har ret til at være til stede og forsvare sig.

§7: Kontingent.
Kontingentåret omfatter perioden 1. marts til 28. februar (eller i skudår 29. februar).
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for ovennævnte periode og forelægges den ordinære
generalforsamling til endelig godkendelse. Kontingentet opkræves helårligt og forfalder til betaling
1.marts.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som ikke har betalt senest 14
dage efter at have modtaget krav herom. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato
slettes medlemmet automatisk.
§8: Bestyrelse.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer der alle er fyldt 18 år. Der må ikke sidde nært
beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges der 2 suppleanter.
Valget sker ved den ordinære generalforsamling, og gælder for en 2-årig periode, og således, at der hvert år
afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Suppleanter vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis bestyrelsesmedlemmer er nødt til at stoppe indtræder
suppleanterne. Derefter kan bestyrelsen supplere sig selv. Valget skal godkendes ved den første
sammentrædende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer i enhver henseende på
klubbens vegne. Alle beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, dog således
at formandens stemme udgør udslaget, når stemmerne i øvrigt står lige. Ingen beslutning er gyldig, hvis
ikke mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har været til stede.
Genvalg kan finde sted.
-Ejere eller forpagtere af det ridecenter hvor klubben holder til, kan ikke have repræsentanter siddende i
bestyrelsen.
-Ansatte på etablissementet og/eller klubansatte kan ikke sidde i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov.

§9: Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.
Ejere af etablissementet og ansatte kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog
kræve at møder eller dele af møder afholdes uden ejeres og ansattes deltagelse.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelser fra formanden
3. evt.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat
underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige
myndigheder mm. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§10:Prokura.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan

meddeles to i forening, f.eks. formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om
køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der
er truffet herom i medfør af vedtægternes §11.
Der bør ikke meddeles eneprokura.

§11: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, indkaldes af bestyrelsen og afholdes i februar måned.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.
Tiden og stedet for generalforsamling skal, tillige med dagsorden og de til bestyrelsen indkomne forslag,
skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Udvalg aflægger beretning
4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
5. Fremlæggelse af nyt budget
6. Fastsættelse af årets kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
11. evt.
Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen gøres skriftligt.

§12: Vedtægtsændringer.
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af afgivne stemmer.

§13: Regnskab.
Regnskabsåret går fra d. l.januar til d.31.december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres
af klubbens medlemmer.

§14: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den
ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt henvender sig til formanden og forlanger dette, og samtidigt skriftligt opgiver det
emne, der ønskes behandlet.
§15: Opløsning af klubben.
Klubbens opløsning kan kun finde sted når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de

afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Hvis klubben opløses, anvendes et evt. overskud efter bestyrelsens bestemmelse til ridesportslige formål i
Brønderslev kommune.
Holtegaard Rideklub d. 08.01.14
Underskrevet bestyrelsen:
Pernille Schioldian _________________________________
Ronja Christensen _________________________________
Anette Neergaard _________________________________
Jonna Christensen _________________________________
Henrik Steen ___________________________________
Camilla Christiansen__________________________________
Mie Jensen ____________________________________

