SJR LOVE

Vedtægter for Skjern Rideklub.

§1

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser og ridekonkurrencer af
forskellig art, samt derfor at arbejde for kendskab til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt
vedrørende hestens brug og pleje. Klubbens navn er: SKJERN RIDEKLUB forkortet: S.J.R.
Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern Kommune.

§2
I rideklubben kan optages senior og junior medlemmer.
Unge medlemmer kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år.
Juniormedlemmerne har stemmeret fra det fyldte 16. år og er ikke valgbare til bestyrelsen. Forældre
til børn der er under 16 år, har ret til at stemme på generalforsamlingen.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af
umyndige kræver samtykke fra forældre. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren med mindst 1 måneds
varsel. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse.
§3
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges den
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre og
vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingent-påløb, indtil lovlig
udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemmets rettigheder. 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.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.
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§4

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 3
år. Der afgår hvert år henholdsvis 3, 2, 2 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af vakance, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling.

§5

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primærudvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.
Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger i bestyrelsen tages
ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær
næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være
til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted.
Sekretæren fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og denne oplæses på nærmest
følgende bestyrelsesmøde.

§6

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende
dens virksomhed.

§7

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen inden den 15. januar. Tid
og sted for generalforsamlingens afholdelse skal tillige med dagsordenen bringes til medlemmernes kendskab
med mindst 8 dages varsel, ved opslag på klubbens hjemmeside, samt ved opslag på rideskolen. De af
bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag bekendtgøres ved opslag på rideskolen med samme varsel.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger- beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen. Medlemmer der er fyldt
18 år, er valgbare til bestyrelsen. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal, alle andre
beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog undtagen afstemning om §9 og §12. Hvert medlem har en
stemme og kan endvidere disponere over yderligere en stemme ved skriftlig fuldmagt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et medlem forlanger skriftlig
afstemning.
Ved generalforsamlingens afslutning, skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det
skal minimum indeholde, hvem der er valgt, og hvad der er vedtaget.
Til forandring af love og til eksklusion af medlemmer kræves majoritet af to tredjedele af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer.
§10
Regnskabsåret er l.januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse efter revision af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 7
medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen med meddelelse af dagsorden.
§12
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to 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 vedtages med 3/4 af de afgivne
stemmer.
Evt. kapital ved Skjern Rideklubs ophør, skal gå til andre fritids- eller sportsaktiviteter i RingkøbingSkjern Kommune efter bestyrelsens skøn.
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§13
Skjern Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert
enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser,
derunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelserOvennævnte love er således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 14. marts
2018.
På generalforsamlingens vegne
Bestyrelsen

