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Vedtægter for Vallensbæk Rideklub (VLR) 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Vallensbæk Rideklub. Foreningens forkortelse er VLR 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er: 

- at fremme og understøtte medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af ride-

sportslige aktiviteter og i den forbindelse at medvirke til, at medlemmerne og andre 

med tilknytning til foreningen efterlever ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af 

hesten til ridesport”;  

- at afholde ridestævner og andre stævner/aktiviteter med relation til heste; 

 
- at samle, styrke og udvikle fællesskabet og det sociale engagement blandt med-

lemmerne til opfyldelse af formålet og herunder at fremme medlemmernes lyst til som 

frivillige at engagere sig i og tage et medansvar for udviklingen og driften af forenin-

gen; 

- at samarbejde med Vallensbæk Rideakademi 

 

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer 

Stk. 1:Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts-

Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de 

to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende for-

bund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

 

§ 4 Medlemsforhold 

Stk. 1: Medlemskab er personligt og individuelt. 

Stk. 2: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål 

og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder. Kontingent for aktive 

medlemmer reguleres i henhold til alder, se § 7.2. 

Stk. 3: Som passivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål 

og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder. Passive medlemmer har 

ikke ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Kontingent for passive medlemmer 

reguleres ikke i henhold til alder. 
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Stk. 4: Bestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til en ordinær general forsamling, 

der ved almindelig stemmeflertal godkender eller forkaster forslaget. Et æresmedlem 

har tale- og stemmeret på generalforsamlingen og betaler ikke kontingent. 

Stk. 5: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud 

samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et 

passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige med-

lemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestem-

melsen i § 10, stk. 5.  

Stk. 6: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige 

bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og be-

stemmelser, som er fastsat af de organisationer, som foreningen er tilsluttet.  

 

§ 5 Indmeldelse 

Stk. 1:  Ønske om optagelse som medlem rettes til foreningen som anført på hjem-

mesiden.  

Stk. 2: Et medlemskab træder først i kraft den dato, hvor kontingent for minimum 3 

måneder er betalt. 

 

§ 6 Udmeldelse 

Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt med minimum en måneds varsel til udløb af en 

kontingentperiode til foreningens sekretariat. Udmeldelsen har virkning fra udløbet af 

den periode, medlemmet har betalt kontingent for. 

Et medlems udmeldelse af foreningen har følgende konsekvenser: 

a. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af indbetalt kontingent 

b. Medlemmet fortaber fremadrettet sin ret til at stemme  

Stk. 2: Manglende betaling af kontingent, uanset årsagen hertil, anses automatisk 

som en udmeldelse af foreningen. I forbindelse med kontingentopkrævning ved års-

skifte skal kontingentet være betalt senest 15. januar for at anses som rettidig. Alle 

økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.  Genindmeldelse i 

foreningen kan alene ske ved betaling af restancer og/eller andre økonomiske mel-

lemværender. 

 

§ 7 Kontingent 

Stk. 1: Kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes hvert år på den or-

dinære generalforsamling for det kommende år. 

Stk. 2: Der fastsættes kontingentsatser for følgende grupper: 
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a. Aktive ungdomsmedlemmer, 0-24 år 

b. Aktive seniormedlemmer, 25 år og ældre 

c. Aktive rideskoleryttere på Vallensbæk Rideakademi, uanset alder. Må til 

stævner kun deltage på rideskoleheste. 

d. Passive medlemmer, uanset alder 

Stk. 3: Kontingentperioden er ét år og følger kalenderåret. Ved indmeldelse efter 30. 

juni betales 2/3 kontingent for resten af året.   

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion 

Stk. 1: 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 må-

de opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, 

at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning 

finder sted. 

Stk. 2: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et med-

lem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general-

forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal 

på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).  

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens be-

stemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds 

Disciplinærudvalg inden 4 uger. 

 

Stk. 3: I det i 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 Disciplinærudvalg til afgø-

relse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til 

Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund un-

der Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).  

 

§ 9 Organisation 

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrel-

sen.  

Stk. 2: Foreningen er ud over generalforsamlingen organiseret ved bestyrelsen samt 

de til enhver tid nedsatte udvalg. 
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§ 10 Generalforsamlinger 

 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts 

måned.  

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst seks ugers 

varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med 

kendt e-mail adresse.  

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at 

forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før gene-

ralforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.  

Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde 

som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, 

som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab, budget og forslag til 

kontingent for det følgende år og relevante bilag til punkter til behandling ifølge dags-

ordenen.  

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 

skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af det eller 

de emner, der ønskes behandlet.  

Medlemmers anmodning om oplysning om medlemstal skal efterkommes af bestyrel-

sen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen 

er blevet modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved meddelelse 

på foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. 

Stk. 5: Adgang til at deltage i generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, 

personer bestyrelsen har inviteret, samt én forældre/værge for hvert fremmødt med-

lem der ikke er fyldt 15 år. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har 

været medlem af foreningen i mindst de seneste to måneder før generalforsamlingens 

afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten for personligt frem-

mødte medlemmer under 15 år udøves af en forælder / værge. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog må hvert fremmødte og stemmeberettigede 

medlem max. medbringe 2 fuldmagter.  

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte.  
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Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, 

og som ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Stk. 8: Generalforsamlingen træffer, medmindre andet fremgår af vedtægterne, be-

slutning ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. Står stemmerne 

lige, skal beslutningen afgøres ved lodtrækning. Til vedtægtsændringer og beslutning 

om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. 

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har været 

medlem af foreningen i mindst de seneste 2 måneder.  

Derudover vælges en juniorrepræsentant (10-17 år og som har været medlem af for-

eningen i mindst de seneste 2 måneder) af medlemmer mellem 10 og 17 år. Valgbar 

som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  

Stk. 9: Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 bestyrelsesmedlem 

eller 3 ordinære medlemmer begærer skriftlig afstemning. Personvalg og afstemning 

om vedtægtsændringer, skal altid foregå ved skriftlig afstemning. Dirigenten afgør 

spørgsmål om afstemninger, herunder metoden.  

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens be-

slutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og offentliggøres på 

foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 11: Hvis generalforsamling ikke kan afholdes ved fysisk fremmøde, kan bestyrel-

sen beslutte, at den afholdes digitalt, hvis de tekniske muligheder gør det forsvarligt 

at gennemføre generalforsamlingen.   

 

 

§ 11 Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år 

3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget 

for det kommende år 

5) Behandling af indkomne forslag fra først bestyrelsen og dernæst medlemmer 

6) Valg til bestyrelsen  

a. Valg af formand (i ulige år) 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år, 2 i lige år) 

c.  Valg af juniorrepræsentant (hvert år) 

d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 i ulige år, 1 i lige år) 

7) Valg af en revisor og revisorsuppleant 

8) Eventuelt  

 

§ 12 Bestyrelsen 
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Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold, herunder i forhold til Dansk Ride Forbund, andre foreninger, kommunen mv. 

Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af 

løbende eller enkeltstående opgaver.  

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer (en formand og 4 bestyrelsesmedlem-

mer). Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Alle valg 

sker på ordinær generalforsamling for to år. 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsam-

lingen. Der skal som minimum udnævnes en kasserer, en næstformand og en sekre-

tær.  

Såfremt formanden går af i perioden mellem to generalforsamlingen, overtager næst-

formanden formandsposten frem til førstkommende generalforsamling, dog max. 3 

måneder. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, udfylder suppleanten det ud-

gående bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis der ikke er suppleanter til rådighed, 

supplerer bestyrelsen sig selv med et valgbart medlem af foreningen i perioden fra 

1/1 til generalforsamlingen, mens en opståen vakance i perioden fra generalforsam-

lingen til 31/12 skal – såfremt der er mere end seks uger til næste generalforsamling 

- besættes ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. På denne skal der 

også vælges 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 3: Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for sit virke. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslut-

ninger ved almindeligt stemmehed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

Stk. 4: Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsens møder, som offentliggøres 

på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter mødets afholdelse.  

 

§ 13 Regnskab og revision 

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgø-

relse over driften samt status.  

Stk. 3: Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt 

revisor eller en registreret revisor. 

 

§ 14 Tegningsret og hæftelse 

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 

tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Dispositioner, som indebærer køb, salg og pant-

sætning af fast ejendom, samt salg og/eller låneoptagelse på mere end 25.000 kr. 

skal godkendes af generalforsamlingen.  
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Stk. 2: Der må ikke ske udlodning af foreningens formue uden accept fra Vallensbæk 

Kommune. 

Stk. 3: Foreningen hæfter alene for foreningens forpligtelser med sin formue. Der på-

hviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen.  

 

§ 15 Ændring af vedtægter 

Stk. 1: Ændring af vedtægterne sker på en generalforsamling. Til forandring af ved-

tægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af ved-

tægterne skal indberettes til DRF og Vallensbæk Kommune til godkendelse.  

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening kræver at mindst halvdelen af 

medlemmerne er til stede og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for for-

slaget. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes afgørelse om, hvorvidt 

forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling af de fremmødte ved 

simpelt flertal. På den nye generalforsamling kan forslaget herefter vedtages uanset 

om mindst halvdelen af medlemmerne er mødt med to tredjedels flertal.  

 

§ 16 Opløsning 

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden 

følgende (ekstra)ordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mel-

lem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tred-

jedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.  

Stk. 2: Foreningen formue tilfalder Vallensbæk Rideakademi til etablering af en ny 

forening. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.  

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsam-

ling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.  

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 31. maj 2021. 

 

Underskrevet dirigent og bestyrelse valgt i henhold til disse vedtægter, se 

næste side. 

 

Dirigent: Birgitte Kronborg   
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Underskriftsside, (offentliggøres ikke på hjemmesiden). 

 

 

Dirigent underskrift Birgitte Kronborg ____________________________________ 

 

 

Titel Navn CPR Adresse Mobiltele-

fon 

Underskrift 

Formand, ulige år Emilie     

Medlem, ulige år Sophie     

Medlem, ulige år Jule     

Medlem, lige år Britha     

Medlem, lige år Julie     

Suppleant, ulige år      

Suppleant, lige år      


