
Vedtægter for  
Skive Rideklubs Venner 
 

§1 Navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er: Skive Rideklubs Venner 
Foreningens hjemsted er: Flyvej 18, 7800 Skive  
 

§2 Foreningens formål 
 

Foreningens formål er at yde Skive Rideklub støtte til arrangementer eller anskaffelser, hvortil der 
ikke, eller ikke i tilstrækkelig omfang er midler. 
 
Foreningen driver Skive Rideklubs kiosk og inddriver sponsorater. 
 

§3 Foreningens medlemmer 
 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle personer, erhvervsvirksomheder, institutioner og 
foreninger, der har ønsker om at støtte Skive Rideklub, uanset medlemskab af Skive Rideklub. 
 
Juniormedlemmer (unge under 18 år) kan optages som medlemmer, men har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen og er ikke valgbare til  bestyrelsen. 
 
Medlemsoptagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. 
 
Stk. 2. Et medlem, der efter bestyrelsens skøn modarbejder, eller på anden måde skader 
foreningen eller dennes interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen skal vedtages af en 
beslutningsdygtig bestyrelse, og er så tilfælde endelig. Eksklusionen skal offentliggøres på 
foreningens nærmest følgende generalforsamling. 
 

§4 Medlemskontingent 
 

Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og 
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
 
Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling 1. februar. Kontingent-
perioden følger kalenderåret.  
 
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes 
medlemsrettigheder. Jfr. dog §8, stk. 4. 
 

§5 Bestyrelsen 
 

Stk. 1. Foreningen ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer (é, formand, én næstformand, én sekretær, 
én kasserer og et menigt medlem), som varetager foreningens interesser og forvalter dens midler. 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. 
 
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, dog ikke medlemmer af eller 
suppleanter til Skive Rideklubs bestyrelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 
medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år. 
 



Skive Rideklubs bestyrelse udpeger blandt dennes bestyrelsesmedlemmer et medlem til at deltage 
i bestyrelsesmøderne. Dette medlem har taleret, men ikke stemmeret ved møderne. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Bestyrelseshvervet er ulønnet. 
 
Stk. 4.  Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på 
forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder kan indkaldes mundtligt af 
formanden med oplysning om dagsorden.  
 
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens 
stemme afgørende.  
 
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede 
og deltage i afstemningen. 
 
Stk. 5. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Denne godkendes og 
underskrives af bestyrelsen på næst følgende bestyrelsesmøde. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen afgør selv, i hvilke tilfælde suppleanter skal indtræde i bestyrelsen. Forefindes 
der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
 
Stk. 7. Revisor vælges for ét år. 
 

§6 Hæftelse 
 

Foreningen og herunder bestyrelsen hæfter alene ved foreningens formue. 
 
Foreningens medlemmer hæfter alene med deres kontingent og evt. indmeldelsesgebyr og hæfter 
herudover ikke for foreningens forpligtelser. 
 

§7 Tegningsret 
 

Stk. 1. Foreningens tegnes af formanden eller i dennes fravær næstformanden i forening med 
bestyrelsens kasserer. 
 
Stk. 2. Formanden eller, i dennes fravær, næstformanden kan i samråd med kassereren, såfremt 
det ikke er muligt tidsmæssigt at indkalde bestyrelsen, disponere over nødvendige beløb til indkøb 
i forbindelse med afholdelse af stævner, mens øvrige udgifter skal vedtages ved flertalsbeslutning 
på et bestyrelsesmøde. 
 

§8 Generalforsamlingen 
 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den 
ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Tid og sted for generalforsamlingen opslås 
skriftligt i Rytterstuen med 2 ugers varsel. 
 
Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden opslås 8 dage før generalforsamlingen i 
Rytterstuen. 



Stk. 4. Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis der er betalt 
kontingent. 
 
Stk. 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Kassereren aflægger beretning 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. 
 

§9 vedtægtsændringer  
 

Ændringer af vedtægter skal behandles på ordinær generalforsamling, men kan kun vedtages, når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  
 
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.  

§10 Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst ¼ 
af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. 
 
Mødet skal holdes hurtigst muligt efter begæringens modtagelse, dog senest 1 måned efter. 
 

§10 Opløsning af foreningen 
 

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende general-
forsamlinger og da kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Der skal 
være mindst 14 dage og højest 30 dage mellem de 2 generalforsamlingen.  
 
Indkaldelse sker som ved øvrige generalforsamlinger med opslag i Rytterstuen senest 14 dage før 
afholdelsen. 
 
Stk. 2. Kassebeholdning og andre værdier tilfalder ved opløsning Skive Rideklub.  
 

Således vedtaget ved foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2007. 


