Vedtægter Dalumgård Rideklub af 2018
§1
Rideklubbens navn er Dalumgård Rideklub og klubben anvender forkortelsen DAR. Klubbens adresse
er Dalumgårds Alle 35, 5250 Odense SV og hjemsted er Odense Kommune.
Klubben er stiftet i 1950 og registreret 2. februar 1987.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne
til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og
pleje.
Klubben sætter samarbejdet mellem hest og rytter højt, og arbejder for at give gode rideoplevelser til
børn og voksne. Klubben underviser ryttere og arbejder med heste ud fra følgende værdier:







Respekt – respekt for hest og rytter
Omsorg – omsorg for hestenes velfærd i og uden for undervisningen
Sikkerhed – omgang med hesten og undervisningen af rytteren skal foregå sikkert for begge
parter
Ærlighed – i forhold til hest og rytters evner
Etik – i samarbejdet med forældre, interessenter og naboer, og under hensyntagen til lov om
hestehold

Klubbens arbejde skal give børn og unge under 25 år mulighed for kammeratligt samvær med
jævnaldrende i deres fritid.
Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive Dalumgård Rideklub.

§2

I rideklubben kan optages senior- og junior- medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som
junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden
ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Klubben optager medlemmer i følgende medlemsgrupper:

Juniorer:
Unge seniorer:
Seniorer:
Passive seniorer:

Unge under 18 år
Unge fra 18 til og med 25 år
26-årige og derover, der dyrker aktiv ridesport
18-årige og derover, der ikke dyrker aktiv ridesport

Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, idet stemmer for juniorer under 18 år kun
kan afgives af deres forældre eller værge.
§3

Medlemskontingent for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves for ½ år ad
gangen i januar og august måned. I kontingentet er indeholdt det årlige bidrag til Dansk Ride
Forbund.

Udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens kontor med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1.
august.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre,
og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil
lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør 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 påkrav herom.

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for 1. halvår være betalt 14 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.
Alle, som deltager i undervisning, har heste opstaldet eller rider på klubbens anlæg, skal være
medlem af klubben.
§4

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimum 9 personer, der alle skal
være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen direkte, og derefter 2 suppleanter.
Valget gælder for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt
udvalgsformænd. Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:
 Forretningsudvalg
 Elevskoleudvalg
 Stævne-/Cafeterieudvalg
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende
funktionsbeskrivelse.
Forretningsudvalget består af formanden, kasserer samt 1-2 øvrige medlemmer. Udvalgsformændene
må gerne samtidig være medlem af forretningsudvalget. Øvrige udvalg vælger selv sine egne
medlemmer.
I ulige år er 5 personer på valg, og i lige år 4 personer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan
finde sted.
I tilfælde af vakance for formanden, indtræder næstformanden i dennes sted.
I tilfælde af vakance for øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste
generalforsamling, fortrinsvis med suppleanterne.

§5

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftlig med minimum følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Rapport fra udvalgene:
 Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport
 Elevskoleudvalg
 Stævne-/Cafeterieudvalg
4. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.
For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne,
deriblandt enten formand eller næstformand være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden
træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren udarbejder beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og referatet
oplæses for godkendelse på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§6

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål. Udvalgene varetager øvrige
bestemmelser i henhold til disses funktionsbeskrivelser. Klubben tegnes af to i forening, f.eks.
formand/-næstformand – kasserer. Der må ikke meddeles eneprokura.
Klubbens medlemmer hæfter alene ved deres indskud/kontingent. I forhold til tredjemand hæfter
Dalumgård Rideklub alene med sin formue. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af Dalumgård
Rideklub indgåede forpligtigelser.

§7

Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
efter revision af registreret eller statsautoriseret revisor samt af 2 på den ordinære generalforsamling
valgte revisorer. En afgår hvert år. Første gang ved lodtrækning.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan
rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
§8
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære
generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes behandlet skal være
bestyrelsen skriftlig i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte og
indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel ved opslag på

klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben.
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal. Afstemning foregår ved
håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant/er
8. Valg af revisorer og suppleanter
9. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af
klubbens faste ejendom.
Til forandring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene
skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.
§10a
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 klubben. For at
denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer
stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets
afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§10b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben
i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. 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 krav på at være til stede og forsvare sig selv.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.
§10c
I det af §10b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og
med 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride
Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre
specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).
Såfremt et medlem får karantæne, betales der fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet
må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.
For §10b og §10c gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

§11
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller
når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finder sted senest 3 uger efter
begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.
§12
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst
14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan
beslutning skal være gyldig, kræves, at opløsningen på den første generalforsamling skal vedtages
med 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved klubbens evt. opløsning skal klubbens midler, såvel kontanter, bankbeholdninger, beløb
fremkommet ved realisation, i første omgang benyttes til dækning af evt. gæld. Det beløb, der måtte
være til rådighed derudover, skal tilfalde Dansk Ride Forbund, dog kun til formål, der tilgodeser
børne- og ungdomsarbejdet indenfor klubber med hjemsted i Odense Kommune.
§13
Dalumgård Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund samt SIKO, som er under Dansk Idræts
Forbund, hvorfor klubben og ethvert af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de nævnte
forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.
Ovenstående vedtægter afløser de hidtidige vedtægter og er vedtaget på generalforsamlingen den 15.
februar 1995, og ændret i februar 2000, marts 2001 samt marts 2018.

