Værløse Rideklubs Vedtægter
Vedtægter pr. d. 3/03/2016

§1

Navn, hjemsted og formål.

1.

Foreningens navn er “Værløse Rideklub” Som forkortelse anvendes “VÆR”

2.

Dens hjemsted er Farum-Værløse Rideskole, Christianshøjvej 24. Kirke Værløse, 3500 Værløse

Rideklubben er beliggende i Værløse kommune. Efter 1. januar 2007 er rideklubben beliggende i Furesø kommune, og efter
denne dato er nu gældende love, vedtægter, beslutninger mv. udstedt af rideklubben fortsat gældende, uanset beliggenheden
er nævnt som Værløse kommune.
3.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser og konkurrencer af forskellig art, samt
endvidere arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Dette
søges opnået ved at:
a. Medlemmerne skaffes rådighed over passende faciliteter.
b. Klubben varetager behovet for kvalificeret instruktion.

c.

Der afholdes sportslige konkurrencer samt opvisninger.

4.

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund (DRF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Klubben og hvert enkelt
medlem er forpligtet til at rette sig efter disses love, reglementer, bestemmelser og voldgiftsregler.

§ 1a

Medlemskategorier.
Medlemmer kan deles op i 2 kategorier:
a. Aktive junior medlemmer har ingen stemmeret.
b. Aktive senior medlemmer har stemmeret.

§2

Medlemmer.

1.

Medlemskabvil som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningensformål. Anmodning om indmeldelse sker
skriftligt til klubbens bestyrelse.
Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, adresse og fødselsdata

2.

Adgang til daglig benyttelse af klubbens baner opnås ved at betale medlemskab/kontingent samt ridehus/banekort.
Medlemskab tegnes for 1 år ad gangen. Ridehus-/banekort tegnes som fastlagt af generalforsamlingen.

3.

Klubbens medlemmer kan deltage i ridekonkurrencer når DRF´s reglement og konkurrencens propositioner giver adgang
hertil.

3a.

Medlemmer af andre rideklubber under DRF kantegne midlertidigt medlemskab af Værløse Rideklub såfremt man sammen med medlem/medlemmer af Værløse Rideklub - skal deltage i stævner med klasser for hold.
Et midlertidigt medlemskab tegnes for 30 dage, og man kanmaksimalt tegne tre midlertidige medlemskaber på et kalenderår.
Ansøgning om midlertidigt medlemskab skal ske så betids, at betalingen er gennemført før aktuelle stævne afholdes.

Medlemskabet er ikke gyldigt, før betalingen er registreret.
Ansøgningen skal indeholde samme oplysninger som under punkt 1, samt hvilken klub man er medlem af.
Midlertidigt medlemskab giver ingen rettigheder med hensyn til benyttelse af klubbens faciliteter eller generalforsamling.
Kontingentet for midlertidigt medlemskab fastsættes jf. § 3.
Bestyrelsen kan i visse tilfælde nægte udstedelsen af midlertidigt medlemskab.
4.

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

5.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Indbetalt eller forfaldent kontingent refunderes eller eftergives normalt
ikke.Bestyrelsen er dog berettiget til skønsvis, efter anmodning, at dispensere herfra.Manglende rettidig indbetaling af kontingent
m.m. gælder som udmeldelse, med mindre andet er aftalt.

§3

Kontingent og gebyrer.

1.

Medlemskab/kontingent gældende fra den følgende 1. januar fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling
fra bestyrelsen. Alle øvrige gebyrer og betalingsmåder fastsættes af bestyrelsen med ansvar over for generalforsamlingen.

2.

Betales kontingent eller gebyrer ikke til tiden, udelukkes medlemmet øjeblikkelig fra de aktiviteter, der skyldes for.

3.

Medlemmer som er i restance til VÆR kan nægtes starttilladelse i klubstævner arrangeret af VÆR.

4.

Medlemmer som groft eller gentagne gange tilsidesætter reglerne for betaling af kontingent/gebyr kan af bestyrelsen ekskluderes
som medlem. De kan kun genoptages mod betaling af eventuel restance. Eksklusionen kan indbringes for den følgende
generalforsamling, der afgør sagen endeligt.

5.

Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage
efter at have modtaget 2. rykker.

6.

Bestyrelsen betaler ikke kontingent.

§4

Regnskab.

1.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

2.

Regnskabet revideres inden den ordinære generalforsamling af klubbens revisorer, der er valgt på den forrige
generalforsamling for 1 år.

§5

Bestyrelsen.

1.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, som vælges blandt klubbens medlemmer eller
forældre til medlemmer under 18 år på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer
sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer og evt. sekretær. Det skal tilstræbes, at formand og
kasserer ikke er på valg samme år.. Bestyrelsen vælger selv, i eller uden for sin kreds, et stævne og kantineudvalg.

2.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig
stemmeflertal, med mindre andet er specifikt bestemt. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For at en gyldig
bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelses medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

3.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, overdrage bestyrelsesposten fra et bestyrelsesmedlem til anden person, der
er fyldt 18 år. Denne overdragelse fremlægges på efterfølgende ordinære generalforsamling, der tager stilling til overdragelsen
samt evt. fortsat medlemskab af bestyrelsen jvf. pkt. 1.

4.

Bestyrelsen udarbejder ordensreglement gældende for ophold på klubbens arealer.

5.

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

Alle udbetalinger skal godkendes af formand og kasserer. Klubbens kasserer har lov til at bruge netbank. Alle udbetalinger
udføres i henhold til ovenstående.

§6

Generalforsamlingen.

1.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen
vedtages ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem
forlanger skriftligt afstemning.

2.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
3.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 7 medlemmer
skriftlig indgiver begæring herom, med meddelelse af dagsordenen.

4.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
til bestyrelsen senest 8 dage før. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden skriftligt bringes til
medlemmernes kendskab ved synligt opslag på klubbens opslagstavler i staldene samt på rideklubbens hjemmeside
(www.vaerloeserideklub.dk) med 14 dages varsel. Dog skal indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
udsendes til samtlige medlemmer via post. Det samme gælder, såfremt der ved generalforsamlingen foreslås ændring af
vedtægternes punkt 8, Klubbens opløsning.
Fire dage før generalforsamlingen opsætter bestyrelsen, offentligt på rideskolen, den endelige dagsorden.

5.

Eventuelle forslagsstillere fremlægger selv deres forslag på generalforsamlingen.

6.

Brevstemmer er kun gyldige, hvis de sendes skriftlig til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

7.

Referat fra den årlige generalforsamling gøres synlig for medlemmerne ved opslag på rideklubbens opslagstavler, samt
lægges på rideklubbens hjemmeside senest 1 måned efter datoen for generalforsamlingens afholdelse.

§7

Vedtægtsændringer.

1.

Ændring af vedtægter kan kun ske efter beslutning med mere end 2/3 majoritet blandt de fremmødte, inklusiv
brevstemmer, på en generalforsamling, hvor forslag til ændringer indgår som et særskilt punkt på dagsordenen.

§8

Klubbens opløsning.

1.

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum,
afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen
på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivende stemmer.

2.

Ved Klubbens opløsning, vil et eventuelt overskud gå til Hestens værn.

Således vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling den 3. marts 2016.
Bestyrelsen.

