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§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Vallensbæk Rideklub forkortet til VLR. 

Vallensbæk Rideklub blev stiftet den 31. maj 2021.  

Klubbens hjemsted er Vallensbæk Kommune. 

§ 2 Formål  
Klubbens formål er  

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

ridesportslige 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 

medlemmerne 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 foreningen og 

- at samarbejde med Vallensbæk Rideakademi. 

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer 
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund (DRF) under Dansk Idrætsforbund 

(DIF), hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to 

nævnte forbunds reglement og bestemmelser herunder de pågældende forbunds 

fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

§ 4     Medlemsforhold  
Stk. 1. Medlemskabet er personligt og individuelt.    
Stk. 2. I rideklubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer og passive 
medlemmer (støttemedlemmer). Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig 

henvendelse om indmelding er sket på klubbens hjemmeside (klubmodulet) og betaling 
er modtaget på klubbens bankkonto. Ind- og udmeldelse af umyndige kræver samtykke 

fra forældre/værge. 
Stk. 3. Aktive medlemmer 
Seniormedlemmer, rideskoleryttere (over 25 år) har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen og udvalg efter 3 måneders medlemskab.  
Ungdomsmedlemmer, rideskoleryttere (18-24 år) har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen og udvalg efter 3 måneders medlemskab. 
Juniormedlemmer, rideskoleryttere (0-17 år) har efter 3 måneders medlemskab 
stemmeret til valg af juniorrepræsentant til bestyrelsen og har kun stemmeret i 

sportslige anliggende. 
Aktive rideskoleryttere på Vallensbæk Rideakademi må til stævner kun deltage på 

rideskoleheste 
Stk. 4. Passive medlemmer  

Passive medlemmer er medlemmer, der ønsker at støtte klubben økonomisk og praktisk 
i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Passive medlemmer har stemmeret på 
generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelse og udvalg efter 3 måneders 
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medlemskab. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens ridemæssige 
arrangementer til hest. 

Stk. 5. Æresmedlemmer 
Bestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til en ordinær generalforsamling, der ved 
almindeligt stemmeflertal godkender eller forkaster forslaget. Æresmedlemmer har 

tale- og stemmeret på generalforsamlingen, er valgbare til bestyrelse og udvalg og 
betaler ikke kontingent. 

Stk. 6. Alle medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og øvrige 
bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtede til at overholde de regler og 
bestemmelser, som er fastsat af de organisationer, som klubben er tilsluttet. 

Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt på klubben hjemmeside (klubmodulet) med 
minimum en måneds varsel til udløb af en kontingentperiode. Udmeldelsen har virkning 

fra udløbet af den periode, medlemmet har betalt kontingent for. 
Stk. 8. Udmeldelsen har følgende konsekvenser for medlemmet: Der sker ingen 
tilbagebetaling af indbetalt kontingent, og medlemmet fortaber sin ret til at stemme. 

Manglende betaling af kontingent anses automatisk som en udmeldelse af klubben. Alle 
økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelsen. Genindmeldelse i 

klubben kan alene ske ved betaling af restancer og eventuelle andre økonomiske 
mellemværender. 
 

§ 5  Kontingent 

Stk. 1. Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen for et kalenderår ad gangen fra 1. 

januar til 31. december og forelægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse. 

Stk. 2. Klubkontingentet opkræves forud en gang årligt og forfalder til betaling den 15. 

januar. For indmeldelse i perioden 1. januar til 30. juni betales fuldt kontingent. Ved 

indmeldelse i perioden 1. juli til 31. december betales halvt kontingent. 

§ 6  Karantæne, udelukkelse og eksklusion 

Stk. 1. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 

i to måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden 

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

at mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for karantænen. 

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

finder sted. 

Stk. 2. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg 

inden otte dage.  

Stk. 3. Medlemmet betaler fuldt kontingent i karantæneperioden, men kan ikke deltage 

i klubbens aktiviteter og må ikke opholde sig på klubbens område. 

Stk. 4. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem 

udelukkes i et nærmere angivet tidsrum over to måneder, dog maksimalt 2 år. På 

generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves 

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

Medlemmet har krav på at være til stede og fremlægge sine synspunkter.  

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for 

Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden fire uger. 

Stk. 5. I det af § 6, stk. 4. omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes 
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ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at 

sagen via Dansk Ride Forbunds bestyrelse indbringes for Dansk Ride Forbunds 

Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre 

rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes 

fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). 

 

§ 7  Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af 

bestyrelsen. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 

måned. Tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med navnene på de 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, offentliggøres i en foreløbig dagsorden senest 

6 uger inden generalforsamlingen. Indkaldelse til klubbens medlemmer sker ved 

annoncering på VLR’s hjemmeside samt ved mail til de medlemmer, som har anmodet 

herom. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt 

og skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Indkomne 

forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der 

ønsker genvalg offentliggøres sammen med endelig dagsordenen senest 2 uger inden 

generalforsamlingen ved annoncering på VLR´s hjemmeside samt ved mail til 

medlemmerne via Klubmodulet. 

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes ved fysisk fremmøde, kan 

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

forsvarligt at gennemføre generalforsamlingen 

Stk. 5. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens lovlige indvarsling skal 

fremsættes umiddelbart efter valget af dirigent. 

Stk. 6. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et bestyrelsesmedlem eller 

mindst to medlemmer forlanger skriftlig afstemning.  

St. 7. På generalforsamlingen vælges personer ved relativ majoritet (almindelig 

stemmeflerhed). Øvrige beslutninger træffes ved absolut majoritet (simpel 

stemmeflerhed), bortset fra beslutninger i h.t. § 6, stk. 4. og stk. 5. Står stemmerne 

lige, bortfalder forslaget. 

Stk. 8. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. 

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og bestyrelsen og offentliggøres på 

foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

Stk. 8. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte 

 

§ 8 Dagsorden til ordinær generalforsamling 

 

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og to stemmetællere. 
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3. Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.  

5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og 

godkendelse af budget for det kommende år. 

6. Behandling af indkomne forslag først fra bestyrelsen og dernæst fra 

medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelse 

a. Valg af formand, ulige år. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2(3) i ulige år 2(3) i lige år. 

c. Valg af juniorrepræsentant (hvert år). 

8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 i ulige år, 2 i lige år. 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

10. Eventuelt. 

Stk. 2. Adgang til at deltage i generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, 

personer inviteret af bestyrelsen samt forældre/værger for medlemmer, der ikke er 

fyldt 15 år. 

Stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog må hvert fremmødt og stemmeberettigede 

medlem maksimalt medbringe én fuldmagt. 

Stk. 4. Referatet underskrives af dirigenten og offentliggøres på klubbens hjemmeside 

senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de 

stemmeberettigede medlemmer (medlemsantal opgjort efter sidste, offentliggjorte 

medlemsindberetning til DRF/CFR) skriftligt over for bestyrelsen indgiver begæring 

herom med angivelse af en dagsorden.  

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest tre uger efter 

begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 

dages varsel på VLR´s hjemmeside samt ved mail til medlemmerne via Klubmodulet. 

§ 10 Bestyrelsen 

Stk. 1. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimalt 7 

medlemmer. Juniorerne alene vælger derudover 1 juniorrepræsentant. 

Stk. 2. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben og varetage 

klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf. Til løsning af sine 

opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne 

ulønnede medhjælp. Klubbens bestyrelse er forpligtet til at overholde de retningslinjer, 

som Vallensbæk Kommune måtte udstikke for at klubben kan blive og opretholde 
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godkendelse som tilskudsberettiget frivillig klub i Vallensbæk Kommune, herunder 

anvises hjemsted på kommunens Rideakademi. 

 

Stk. 2. Formand vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges to 

bestyrelsessuppleanter for et år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, følger 

suppleanten den oprindelige valgperiode for det bestyrelsesmedlem, som er trådt ud af 

bestyrelsen. 

Stk. 3. Følgende medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen: Ansatte på 

etablissementet, andre klubansatte og personer med familiemæssig tilknytning til 

allerede valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. I 

tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i bestyrelsen i 

den rækkefølge, hvori de er valgt. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny. 

Hvis der opstår vakance efter indtræden af begge suppleanter, selvsupplerer 

bestyrelsen sig, såfremt der er mindre end 3 måneder til førstkommende 

generalforsamling. Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære 

generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 

det formål at vælge nyt bestyrelsesmedlem. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg – hvert med et 

bestyrelsesmedlem som formand. Hvert udvalg udarbejder forslag til en 

funktionssbeskrivelsen med angivelse af arbejdsområde, beføjelser og økonomiske 

rammer. Forslaget skal godkendes af bestyrelsen og er gældende, indtil bestyrelsen 

træffer en anden beslutning.  

 

§ 11 Økonomi, regnskab, revision og tegningsret 
Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet, der skal indeholde resultatopgørelse 

samt status. 

Stk. 3. Revision af klubbens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte 

revisor eller revisorsuppleant. 

Stk. 4. Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre 

bestyrelsesmedlemmer i forening.  

Stk. 5. Dispositioner, som indebærer køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt i 

øvrigt køb, salg og lånoptagelse for mere end kr. 25.000 skal godkendes af 

generalforsamlingen. 

Stk. 6. Der må ikke ske udlodning af klubbens formue uden accept fra Vallensbæk 

Kommune. 

Stk. 7. Klubben hæfter alene for klubbens forpligtelser med mindst 2/3 af sin formue.  

Stk. 8. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse 

for de forpligtelser, der påhviler klubben. 

§ 12 Vedtægtsændringer  

Stk. 1. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer 

på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  
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Stk. 2. Enhver ændring skal indberettes til Dansk Ride Forbund og Vallensbæk 

Kommunes Folkeoplysningsudvalg til godkendelse. 

Stk. 3. Vedtagelse af fusion med en anden klub eller forening kræver, at mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede og, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 

§ 13 Klubbens opløsning 

Stk. 1. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to 

efter hinanden med mindst 6 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger.  Ved den 

første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med 

mindst ¾ af de afgivne stemmer. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst ¾ af de 

afgivne  stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.  

Stk. 2. Klubbens formue tilfalder Vallensbæk Rideakademi til etablering af en ny klub 

eller forening. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. 

Stk. 3. Til at forestå opløsningen af klubben vælger den afsluttende generalforsamling 

to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner. 

 

 

Vallensbæk Rideklubs vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 

31. maj 2021. 

Ændret på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2022 

 

 

Klubbens bestyrelsen dato:__________________ 

 

Formand Emilie Rosendahl Johansen:____________________________________ 

 

Næstformand Henrik Jørgensen:________________________________________ 

 

Kasserer Britha Skov Jensen:__________________________________________ 

 

Sekretær Luise Marie Bak:____________________________________________ 

 

Bestyrelsesmedlem Jule Overgaard:_____________________________________ 

  


