Vedtægter for Ry Rideklub

§1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er:
Forkortelse:
Hjemsted:

Ry Rideklub.
RYR
Skanderborg Kommune

Stiftelsesdato: 1976

§ 2. Formål
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.
§ 3. Dansk ride forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund,
hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds,
reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.

§ 4 – Medlemskab og stemmeret.
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. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først
stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til klubbens sekretær.
§ 5. Kontingent og centerkort
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Alle medlemmer betaler kontingent 1 gang årligt. Kontingentrestance på over 1 måned medfører,
at medlemmet slettes og udelukkes fra klubben, indtil restancen er betalt.
Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar
ved skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse senest 1. december.
§ 6. Bestyrelse
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges på en
generalforsamling for 2 år. Der afgår hvert år 3 medlemmer af bestyrelsen. Første gang efter kun 1
år afgår 3 medlemmer ved lodtrækning.
Bestyrelsen vælger selv en formand, næstformand, sekretær og kasser.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlem afgår i utide inden for det første år indtræder
1. suppleanten indtil næste generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for det
sidste år.
I tilfælde at forfald suppleres bestyrelsen af 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen for
1 år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges af og blandt juniorerne mindst 2 observatører til
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen modtager vederlag i form af centerkort til 1 hest.

§ 7. Bestyrelsens funktioner
Bestyrelsen træder sammen efter behov. Eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Sæsonplanlægning foretages af bestyrelsen.
Ud af bestyrelsen nedsættes et forretningsudvalg på 3 medlemmer, som forestår den daglige
ledelse af klubben.
Forretningsudvalget er bemyndiget til af oprette forskellige udvalg.
Forretningsudvalget koordinerer klubbens aktiviteter og træffer afgørelse vedrørende klubbens
daglige virksomhed, dog begrænset af det på generalforsamlingen vedtaget budget.
Kasseren har fuldmagt til at varetage klubbens økonomiske drift.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende, og ved dennes forfald næstformandens.
Ved bestyrelsesmøder skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede for at en gyldig
beslutning kan tages.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses på
næstfølgende bestyrelsesmøde og på generalforsamlingen, dog kun i uddrag efter bestyrelses
skøn.
Klubben tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved låneoptagelse kræves samtlige
bestyrelsesmedlemmers underskrift.
§ 8. Regnskab
Regnskabet afsluttes 31/12 og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling
efter revision af 2, på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,
valgte revisorer.
En revisor afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.
Godkendelse og påtegning af klubbens regnskab skal foretages af en registreret revisor.
§ 9. Generalforsamling
General- Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.
december. 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 på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt
kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.
Forældre/værge for medlemmer under 18 år kan ligeledes vælges til bestyrelsen.
Dagsorden omfatter følgende.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning og regnskab.
4. Arbejdsplan for det kommende år.
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og ungdomsrepræsentanter.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller
mindst 20 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden.
Følgende beslutninger kræver 2/3 af de afgivende stemmer.
Klubbens opløsning.
Udmeldelse af Dansk Ride Forbund.
Lovændringer.
Køb og salg af fast ejendom.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
almennyttige formål i Skanderborg Kommune.
Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af formue.
§ 11. Udelukkelse/ eksklusion.
§ 11. A
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
over for bestyrelsen, inden afstemning 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.
§ 11. B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved
skriftlig afstemning, og for vedtagelsen 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.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
§ 11. C
I det af § 11. B 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
for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra
andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra
andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 12. Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andreforpligtelser.
§13. Opløsning
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.
Eventuelle aktiver skal tilfalde Skanderborg Kommune.

Godkendt på generalforsamlingen den 25.02.2015
Godkendt af Skanderborg kommune samt Dansk Ride Forbund 11.03.2015

