
 
 

Forslag om ændring af vedtægter/Generalforsamlingen 2020 
På baggrund af møde med Dansk Rideforbund vedr. klubbens certificeringer, foreslår bestyrelsen 
nedenstående mindre ændringer til §3, §6 og §7 

§ 3. 

Optagelse af medlemmer: 

Stk. 1. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens 

formålsbestemmelse. 

Klubben kan optage medlemmer således: 

Juniormedlemmer: Indtil og med det år, de fylder 18 år. 

Senior medlemmer: Alle over 18 år 

Passive medlemmer: Alle 

Optagelsen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Bestyrelsen skal derefter godkende optagelsen. 

Juniorer under 14 år skal have en af forældrenes eller værges skriftlige godkendelse. 

 

§ 6. 

Karantæne, udelukkelse og eksklusion 

Stk 2. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra 

klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved 

skriftlig afstemning. og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af der afgivne stemmer (blanke tæller 

som afgivne) 

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om 

udelukkelse kan af medlemmet indbringes til Dansk Ride Forbunds Disciplinær(Appel-)udvalg inden 4 

uger. 

 

Stk. 3. 

I det af stk. 2. 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 Disciplinær(Appel-)udvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre 

rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre 

specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion) 

 

 



 
 

§ 7. 

Bestyrelsen. 

Stk. 1. 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 ungdomsmedlemmer (mellem 

14 og 21 år) såfremt dette er muligt. 

Alle skal være medlem af klubben (amatører og stemmeberettigede), og de skal vælges på ordinær 

generalforsamling for 2 år ad gangen. Ungdomsmedlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal endvidere opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. 

2 medlemmer afgår i ulige år. 

3 medlemmer afgår i lige år. 

Ungdomsmedlemmerne har stemmeret på bestyrelsesmøder. Dog ikke i forhold som er juridisk bindende. 

Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


