
Brædstrup Rideklub 

Vedtægter. 

§1. 

Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. 

Fork:. BRI 

Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser og 

ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig 

ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 

§2. 

I klubben kan optages aktive, passive, senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker under 18 år 

kan kun optages som juniormedlemmer. Juniormedlemmerne har stemmeret fra det fyldte 16. år. 

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse afgøres af bestyrelsen. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Definitionen på et 

passiv medlem, er at medlemmet ikke er sportslig aktivt, men har de sammen demokratiske 

rettigheder som andre medlemmer. Dvs. at medlemmer har såvel stemme- som valgret, men ikke 

kan deltage i ridestævner og andre ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den 

dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til 

bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar eller 1. juli. 

§2a. 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 

§2b. 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmeste fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et 

medlem, som gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for 

klubben. Mere end halvdelen af bestyrelsen skal stemme for karantænen. Medlemmet skal have 

adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 

§2c. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen henstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes af 

klubben i et nærmere angivet tidsrum udover 2 måneder. 2/3 flertal kræves af afgivne stemmer 

(blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstedet og forsvare sig ved 

generalforsamlingen. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet 



indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. I det OMHANDLENDE 

TILFÆLDE KAN GENERALFORSAMLINGEN LIGELEDES DES SKRIFTLIG AFSTEMNING, OG MED ET 

FLERTAL PÅ 2/3 AF DE AFGIVNE STEMMER, AFGØRE AT SAGEN VIA HOVEDBESTYRELSEN 

INDBRINGES FOR Dansk Rideforbund ordens- og amatørudvalg 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). 

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, hvor medlemmet ikke må deltage i klubbens 

aktiviteter. Karantæne kan medføre bortvisning fra klubbens område. 

§3. 

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og 

hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og 

bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.  

§4. 

Årskontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder i januar 

måned, og hvis man vil være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal det være betalt inden 

denne afholdes.  

Er kontingentet ikke betalt senest 1. februar slettes vedkommende medlem, der kun kan optages 

på ny mod betaling af restancen. Et medlem, der således er i restance, kan ikke modtage 

undervisning eller benytte klubbens baner/ridehal. Købte og betalte ridehus/banekort og 

undervisningstimer inddrages og tilbagebetales ikke.  

§5. 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og max. 7 medlemmer, som vælges 

på den ordinære generalforsamling sammen med 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år. Der afgår 3 

medlemmer i ulige år og 4 i lige år. Suppleanterne sidder 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne. I tilfælde af at 

bestyrelsesmedlems afgang i utide, tiltræder suppleanten indtil næste ordinære 

generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Der vælges desuden 2 revisorer og en revisorsuppleant med en valgperiode på 2 år. 1 revisor afgør 

hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved skriftlig afstemning udleveres det antal sammenhængende 

stemmesedler, som det antal personer, der skal vælges. Det er lovligt at afgive 1 eller flere 

stemmer, dog kun 1 stemme på samme kandidat. Der må kun stå et navn på hver stemmeseddel. 

Stemmesedler med flere navne er ugyldige. Alle de udleverede stemmesedler skal 

sammenhængende leveres tilbage til stemmetællerne, både dem med navne såvel som de blanke. 



Unge under 18 år, undervisere, beridere og andre personer, der har økonomisk interesse eller 

forretningsmæssig forbindelse med klubben kan ikke vælges til bestyrelsen. 

§6. 

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes af bestyrelsesformanden eller på dennes vegne af sekretæren mindst med 5 

dages varsel. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne 

lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens. For at en gyldig 

beslutning kan tages, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden eller næstformanden 

være til stede og deltage i afstemningen. Formanden er mødeleder. Har formanden forfald træder 

næstformanden i dennes sted, sekretæren skriver referat af beslutningerne på 

bestyrelsesmøderne. 

§7. 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura 

kan meddelelses to i foreningen, f.eks. formand/næstformand-kasserer, der er bemyndiget til at 

underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af 

generalforsamlingens beslutninger. Der bør ikke meddeles eneprokura. 

§8. 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 revisorer valgt på den ordinære 

generalforsamling. 

§9.  

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger på 

generalforsamlinger vedtages ved simpel stemmeflerhed (se dog punkt 2a, 10 og 15). 

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer 

forlanger skriftlig afstemning. Dog skal alle personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Ingen 

deltagere på generalforsamlingen kan afgive mere end 1 stemme (jvt. punkt 2). 

§10. 

Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af medlemmer på generalforsamlingen kræves 

herfor flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer regnes for afgivne stemmer). 

Afstemningen skal være skriftlig. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 

 

 



§11. 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden d. 15. marts. Skriftlig indkaldelse/opslag i 

rytterstue til ordinær generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

Velkomst 

Valg af ordstyrer 

Formandens beretning 

Debat og afstemning om formandens beretning 

Regnskabet fremlægges 

Debat og afstemning om regnskabet 

Indkomne forslag 

Debat og afstemning om indkomne forslag 

Kontingent 

Valg af bestyrelsen og suppleanter 

Valg af revisor og suppleanter 

Eventuelt 

Ordet begæres ved henvendelse til ordstyrer. Ordet kan ikke begæres til punkter, der er afsluttet 

ved afstemning. Valg til bestyrelsen og suppleanter skal foregå således, at der efter 

stemmeflerhed vælges det nødvendige antal til bestyrelsen, og de derefter følgende er valgt til 

suppleanter. Det samme gælder ved valgt til revisor og revisor suppleanter. Ved stemmelighed af 

betydning er der omvalg. 

§12. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt. 

Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for indkaldelse til 

og afholdelse af ordinær generalforsamling. Dagorden for en ekstraordinær generalforsamling 

indkaldt af bestyrelsen, skal som minimum indeholde følgende punkter: 

   



Velkomst  

Valg af ordstyrer 

Formandens beretning 

Debat og afstemning om formandens beretning 

Indkomne forslag 

Debat og afstemning om indkomne forslag 

Mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer kan skriftligt indgive begæring om 

afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med meddelelse af dagorden, der som minimum 

skal indeholde følgende: 

  Velkomst 

  Valg af ordstyrer 

  Indkomne forslag 

  Debat og afstemning af indkomne forslag 

Denne begæring skal være formanden i hænde senest 21 dage før ekstraordinær 

generalforsamling, som skal afholdes snarest muligt, dog senest 6 uger efter begæringens 

fremsættelse. Der kan ikke foretages personvalg på en ekstraordinær generalforsamling, 

medmindre mere end halvdelen af bestyrelsen har nedlagt sit mandat. Foretages der personvalg, 

konstituerer bestyrelsen sig som efter ordinær generalforsamling. Valgperioden er 2 år beregnet 

fra sidste ordinære generalforsamling. 

§13. 

Hvis 5, 6 eller 7 medlemmer af bestyrelsen nyvælges på en ekstraordinær generalforsamling skal 3 

eller 4 (jvt. punkt 5) medlemmer af bestyrelsen afgå ved førstkommende ordinære 

generalforsamling.  

De medlemmer, som har siddet i 2 år, afgår. Øvrige medlemmer, skal afgå, vælges internt i 

bestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed herom, afgøres det ved lodtrækning. 

§14. 

Hvis der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke kan dannes en styrelse, 

nedsættes et forretningsudvalg, der varetager klubbens interesser på bedste måde indtil næste 

ordinære generalforsamling. 



§15. 

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med 

mindst 21 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. 

For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves det, at opløsningen på den ordinære 

generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, og på den ekstraordinære 

generalforsamling vedtages igen med simpelt flertal. 

Ved klubbens opløsning overgår klubbens aktiviteter til almennyttige formål, fx andre rideklubber 

eller idrætsforeninger i Brædstrup kommune.  

§16. 

Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den. 07-03-2005. 

 

 


