
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 støtte op om det sociale samvær, for de børn og unge og deres forældre 

som har sin gang i Rideklubben. 

- At fremme interessen for ridesporten. 

- At arrangere rideundervisning, såvel dressur som spring. 

- At tilrettelægge stævner og arrangementer. 

- At fastholde ungdommen i ridesporten. 

- At arrangere hvervekampagner for at tiltrække nye elever. 

§3 

Medlemmer: 

Alle der går ind for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Foreningen 

optager både aktive og passive medlemmer. 

§4 

Karantæne: 

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 vis 

opfører sig til skade for klubben. 

For at denne beslutning skal være gyldig kræves det, at mere end halvdelen af 

samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have 

mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Der 



betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må i 

karantæneperioden ikke deltage i klubbens arrangementer. 

§5 

Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 

mindst 14 dages varsel, ved ophæng på Horsmark Rideklub samt på facebook-siden 

for Horsmark Rideklub. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 

senest 7 dagen før generalforsamlingen. 

Samtlige medlemmer over 15 år er stemme- og valgberettigede. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af revisor for 1 år 

7. indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller 1/3 af alle medlemmer ønsker det. 

§6 

Bestyrelsen: 

Foreningens bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne 

vælges på generalforsamlingen for en 1-årig (eller 2-årig) periode. Den valgte 

bestyrelse beslutter hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder for en to årig periode. 

Dette for at sikre kontinuiteten i arbejdet. I tilfælde af lige antal 

bestyrelsesmedlemmer gælder formandens stemme for to. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på 

første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formand og 



kasserer. Foreningen hæfter alene ved sin formue og bestyrelsen samt øvrige 

medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen. Medlemmer 

over 15 år er stemme- og valgberettigede. 3 medlemmer af bestyrelsens skal være 

over 20 år. Bestyrelsen nedsætter på sit konstituerende møde et junior-

/aktivitetsudvalg. Medlemmerne af dette udvalg skal ikke være 

generalforsamlingsvalgte. 

§7  

Kontingent: 

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 

dækker et års medlemskab. Kontingentet opkræves på regningen til april måned. 

Ingen kan deltage i undervisning, stævner eller benytte sit halkort, forinden skyldigt 

kontingent for en pågældende periode er betalt. Bestyrelsen er forpligtiget til, til 

enhver tid at råde over en ajourført medlemsliste, det gælder både aktive og passive 

medlemmer. Medlemslisten skal indeholde oplysning om navn, adresse, evt. tlf. nr. 

og mail adr. samt dato for tilmelding. Medlemslisten er underlagt gældende krav om 

diskretion, og må kun være tilgængelig for bestyrelsens medlemmer. 

§8  

Regnskab og revision: 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskabet føres på bestyrelsens vegne af kassereren. Hvert år vælges en revisor på 

generalforsamlingen. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen det reviderede 

regnskab til godkendelse. Regnskabet udarbejdes således det kan godkendes af den 

kommunale myndighed. 

§9  

Vedtægtsændringer: 

Til vedtægtsændringer kræves der 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmers stemmer. Vedtægtsændringer godkendes ved en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. 

§10 

Foreningens opløsning: 



Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning om opløsning vedtages 

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling, kan 

opløsning vedtages ved simpelt flertal. 

I tilfælde af opløsning, skal foreningens egenkapital og værdier skænkes til anden 

lignende forening i Frederikshavn kommune. 

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling af d. 4. februar 2006 

Ændring 1, (antal af bestyrelsesmedlemmer) vedtaget 2008 

Ændring 2, (fra Sæby til Frederikshavn kommune) 2011 

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

Antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7 

Ændring 4, tiltrådt af generalforsamlingen afholdt den 18. februar 2020. 

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

 

 

 

 

 

 


