
VEDTÆGTER FOR HORSMARK RIDEKLUB

§1

Foreningens juridiske navn og hjemsted:

Horsmark Rideklub (CVR NR. 2998 2031)

Højstrupvej 24

9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune

§ 2

Formål:

- At støte op om det sociale samvær, oor de børn og unge og deres oorældre
- som har sin gang i Rideklubben.
- At oremme interessen oor ridesporten.
- At arrangere rideundervisning, såvel dressur som spring.
- At tilretelægge stævner og arrangementer.
- At oastholde ungdommen i ridesporten.
- At arrangere hvervekampagner oor at tiltrække nye elever.

§  3

Medlemmer:

Alle der går ind oor ooreningens oormål, kan optages som medlemmer. Foreningen 
optager både aktive og passive medlemmer.

§ 4

Karantæne:

Bestyrelsen kan meddele karantæne ao nærmere oastsat omoang, dog max. 2 
måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden vis 
opoører sig til skade oor klubben.



For at denne beslutning skal være gyldig kræves det, at mere end halvdelen ao 
samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer oor karantænen. Medlemmet skal have 
mulighed oor at udtale sig overoor bestyrelsen, inden aostemningen fnder sted. Der 
betales ouldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må i 
karantæneperioden ikke deltage i klubbens arrangementer.

§5

Generaloorsamlingen:

Generaloorsamlingen er ooreningens øverste myndighed. Ordinær generaloorsamling
afholdes hvert år i oebruar måned. Indkaldelse til generaloorsamling skal ske med 
mindst 14 dages varsel, ved ophæng på Horsmark Rideklub samt på oacebook-siden 
oor Horsmark Rideklub. Forslag der ønskes behandlet, skal være oormanden i hænde 
senest 7 dagen oør generaloorsamlingen.

Samtlige medlemmer over 15 år er stemme- og valgberetgede.

Dagsorden oor den ordinære generaloorsamling skal indeholde oølgende:

1. Valg ao dirigent og reoerent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse ao det reviderede regnskab
4. Fastsætelse ao kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg ao revisor oor 1 år
7. indkomne oorslag
8. Eventuelt

Ekstraordinær generaloorsamling skal afholdes, hvis et fertal i bestyrelsen fnder det
nødvendigt, eller 1/3 ao alle medlemmer ønsker det.

§ 6

Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelsen består ao 3 - 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne 
vælges på generaloorsamlingen oor en 1 årig (2 årig) periode, den valgte bestyrelse 
besluter hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder oor en to årig periode. Dete oor 



at sikre kontinuiteten i arbejdet. I tiloælde ao lige antal bestyrelsesmedlemmer 
gælder oormandens stemme oor to.

Bestyrelsen konstituerer sig med oormand, næstormand, kasserer og sekretær på 
oørste bestyrelsesmøde efer generaloorsamlingen. Foreningen tegnes ao oormand og
kasserer. Foreningen hæfer alene ved sin oormue og bestyrelsen samt øvrige 
medlemmer hæfer ikke personligt oor en eventuel gæld i ooreningen. Medlemmer 
over 15 år er stemme- og valgberetgede. 3 medlemmer ao bestyrelsens skal være 
over 20 år. Bestyrelsen nedsæter på sit konstituerende møde et 
junior/aktivitetsudvalg. Medlemmerne ao dete udvalg skal ikke være 
generaloorsamlingsvalgte.

§ 7 

Kontingent:

Kontingentets størrelse oastsætes på den ordinære generaloorsamling. Kontingentet
dækker et års medlemsskal og oølger kalenderåret. Kontingentet opkræves i marts 
måned og skal senest være indbetalt den 10. april. Ingen kan deltage i undervisning, 
stævner eller benyte sit halkort, oorinden skyldigt kontingent oor en pågældende 
periode er betalt. Bestyrelsen er oorpligtiget til, til enhver tid at råde over en 
ajouroørt medlemsliste, det gælder både aktive og passive medlemmer. 
Medlemslisten skal indeholde oplysning om navn, adresse, evt. tlo. nr. og mail adr. 
samt dato oor tilmelding. Medlemslisten er underlagt gældende krav om diskretion, 
og må kun være tilgængelig oor bestyrelsens medlemmer.

§ 8 

Regnskab og revision:

Regnskabsåret oølger kalenderåret.

Regnskabet oøres på bestyrelsens vegne ao kassereren. Hvert år vælges en revisor på
generaloorsamlingen. Kassereren oremlægger på generaloorsamlingen det reviderede
regnskab til godkendelse. Regnskabet udarbejdes således det kan godkendes ao den 
kommunale myndighed.



§ 9 

Vedtægtsændringer:

Til vedtægtsændringer kræves der 2/3 ao de oremmødte stemmeberetgede 
medlemmers stemmer. Vedtægtsændringer godkendes ved en ordinær eller 
ekstraordinær generaloorsamling.

§ 10

Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning kan kun fnde sted, når beslutning om opløsning vedtages 
med mindst 2/3 ao de aogivne stemmer. Ved den anden generaloorsamling, kan 
opløsning vedtages ved simpelt fertal.

I tiloælde ao opløsning, skal ooreningens egenkapital og værdier skænkes til anden 
lignende oorening i Frederikshavn kommune.

Vedtægterne er vedtaget på generaloorsamling ao d. 4. oebruar 2006

Ændring 1, (antal ao bestyrelsesmedlemmer) vedtaget 2008

Ændring 2, (ora Sæby til Frederikshavn kommune) 2011

Ændring 3, 18.1.2018 Navn: ora Dansbjerg Rideklub til Horsmark Rideklub.

Antal bestyrelsesmedlemmer ora 5 til 7

Ændring 4, tiltrådt ao generaloorsamlingen afholdt den 18. oebruar 2020.

Ændringerne omhandler paragraferne 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8.


