
 

Vedtægter Hedensted og Omegns Rideklub 
 

 
§1. 
Klubbens navn er "Hedensted og Omegns Rideklub", fork: HDR. Klubbens hjemsted er Hedensted 
Kommune. 

 
§2. 
Klubbens formål er at samle alle aldersgrupper i Hedensted og omegn, med har interesse i ridesporten og 
give dem mulighed for udøvelse af deres sport  og kammeratligt samvær i deres fritid i Hedensted og 
omegn, og særligt atskabe aktiviteter for børn og unge, og opdrage disse i det forpligtende fællesskab. 

 
§3. 
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og det 
enkelte medlem er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og 
bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser 

 
§4. 
I rideklubben kan optages senior og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som 

juniormedlemmer til og med det år de fylder 16 år. De er valgbare til bestyrelsen ved 
forældrerepræsentant eller værge. Medlemskabet betales for et kalenderår ad gangen og er gældende fra 
den dato, hvor der er indgået betaling på klubbens bankkonto, dog kan stemmeret på klubbens 
generalforsamling først opnås efter minimum 1 måneds medlemskab. Ingen kan påbegynde aktiviteter 
uden at være medlem af klubben. Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig 
henvendelse til kassereren. Der ydes ikke refusion/nedslag for indbetalt kontingent. Et medlem, der er 
slettet pga. restance kan kun optages som medlem igen ved betaling af restancen 

 
§5. 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag 

kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse 
kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har 
stemmeret på generalforsamlinger, og er valgbare til bestyrelsen. 

 
§6. 
Hvert enkelt medlem skal medvirke til, at klubbens ordensregler, lukketider og regler om god 
horsemanship overholdes. En enig bestyrelse kan udelukke/opsige et medlem fra klubbens aktiviteter i et 
tidsrum af maksimum 2 måneder. En udelukkelse skal begrundes skriftligt og kan først effektueres, når 
pågældende medlem har haft mulighed for at tale sin sag på et møde med bestyrelsen. Eksklusion af et 
medlem kan alene vedtages af en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. En 
midlertidig udelukkelse kan ankes til det lokale DRF distriktsråd og en egentlig eksklusion til DRFs 
Klageudvalg. 

 
§7. 
Medlemskontingent for indeværende år fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling 

 
§8. 
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer. Valget af disse, der sker ved den 
ordinære generalforsamling, gælder for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår skiftevis 3 og 4 
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, 
kasserer og sekretær og fastsætter selv dens forretningsorden. Såfremt der er 6 tilbageværende 
bestyrelsesmedlemmer og ingen tilbageværende suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv til det 7. 
medlem, alternativt må et medlem udtræde. 
Bestyrelsen sammenkaldes på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. Bestyrelsen 
forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer i enhver henseende på klubbens 
vegne. Alle beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at 
formandens stemme afgør flertallet, når stemmerne i øvrigt står lige. Klubben tegnes af formanden og 
kassereren i forening. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Ingen beslutning 
er gyldig, hvis ikke mindst 4 bestyrelses medlemmer har været til stede. 
Senest 8 dage før hvert møde i bestyrelsen skal der offentliggøres dagsorden på aktivitetsadressen og på 

klubbens hjemmeside og der offentliggøres på samme måde orienterende referat senest 8 dage efter. 

Bestyrelsesansvar: at der til stadighed er overblik over, hvad der er sket og vedtaget i foreningen, idet



 

sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol, denne skal foreligge i underskreven stand for hvert 
møde. Som minimum bør forhandlingsprotokollen angive, hvad der er vedtaget af bestyrelsen og 
generalforsamlingen. Mht. økonomi skal der forelægges bestyrelsen et bogført regnskab for hvert kvartal 

samt et overblik over likviditeten. Et bestyrelsesmedlem skal optræde som bestyrelsesmedlem på samme 
måde, som medlemmet ville gøre i sin egen forretning eller i sit eget hjem med sin egen personlige 
økonomi. Normen er den adfærd, der kan forventes af en helt almindelig samvittighedsfuld borger. (al 
opførsel her ud over er personligt ansvarspådragende) 

 
§9. 
Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder et sæt ordensregler for klubben. 

 
§10. 
Klubbens drift gennemføres ved indtægt gennem den daglige drift af rideklubben, afholdelse af stævner 

og lignende aktiviteter samt ved tilskud fra det offentlige. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen 

til i pengeinstitut o.l. at optage kassekredit eller andre former for nødvendig driftskredit til brug ved 
klubbens virksomhed. Generalforsamlingen fastsætter hvert år den maximale låneramme for 
gældsoptagelsen, men kun til klubbens formål og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 
§11. 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes i perioden fra 31/1 – 31/3. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar. Tiden og stedet for 
generalforsamlingen skal, tillige 
med dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, meddeles klubbens medlemmer 
med mindst 7 dages varsel via opslag på klubbens aktivitetsadresse, på klubbens hjemmeside og via 
lokale medier (officielle facebook sider eller lokale aviser). 
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Det 
enkelte medlems stemmeret kan kun finde anvendelse på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. 
Forældre/værge repræsenteret på generalforsamlingen kan afgive stemme for medlemmer under 18 år. 
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal, 
Dagsorden er følgende: 
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Fastsættelse af gældsoptagelse 
Fastsættelse af kontingent 
Behandling af eventuelt fremkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. 
Valg af bestyrelse 
Valg af 2 suppleanter 

Valg af udvalg 
Valg af revisor og 1 suppleant 
Eventuelt 
Hvis et medlem forlanger det, skal skriftlig afstemning anvendes 

 
§12. 
Bestyrelsen bemyndiges til at bringe vedtægterne i overensstemmelse med Dansk Rideforbunds krav. 
Eventuelle ændringer ud over ændringer vedtaget i Dansk Rideforbund, kan ske på enhver 
generalforsamling, når forslaget er optaget på dagsordenen og får 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver 
ændring af lovene skal via distriktet indberettes DRF til godkendelse. 

 
§13. 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 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 via mail. 

 
§14. 
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den 
ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt 
henvender sig til formanden og forlanger dette med skriftlig angivelse af ønsket dagsorden.



 

§15. 
Bestyrelsen må ikke have professionelle ryttere som medlemmer. 

 
§16. 
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. Dersom klubben opløses, 
anvendes et muligt overskud efter bestyrelsens bestemmelse til ridesportslige formål i Hedensted 
Kommune 


