
                VEDTÆGTER FOR ISLÆNDERRIDEKLUBBEN
                                                    FENGUR”

1.   Navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Fengur”. Klubbens hjemsted er Kolding kommune.
Klubbens geografiske dækning er Syd - og Sønderjylland.
Klubben er medlem af Dansk Islandshesteforening. Da DI er associeret medlem til Dansk Ride
Forbund under Danmarks Idræts- forbund er klubben derfor underlagt disses love og bestemmelser.

2. Formål.
Klubben har til formål at dyrke og fremme interessen for ridning på islandske heste og gennemføre
aktiviteter for at øge medlemmernes muligheder herfor.

3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle med interesse for den islandske hest. Der tilbydes
enkeltmedlemsskab.
Børn og unge under 16 år, som ønsker medlemskab og deltagelse i klubbens
arrangementer, kræver: at en forælder er medlem, deltager og selv tager ansvar for
barnet.
Anmodning om medlemskab rettes til Sporti og er gyldig, når der er betalt
kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med virkning fra kalenderårets udløb.

4. Kontingent
Opkræves helårligt forud for kalenderåret med betaling senest den 1. januar.
Fastsættes hvert år på generalforsamlingen for året efter. Hvis betalingsfristen ikke overholdes
udsendes en rykker og hvis der så ikke betales inden angivet frist, betragtes medlemmet som
udmeldt.
Ved genindmeldelse skal der betales et gebyr på 50 kroner.

5. Eksklusion
Et medlem kan udelukkes/ekskluderes såfremt medlemmets opførsel strider mod klubbens
vedtægterne, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter
Medlemmet har ret til, at få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling
En afstemning kræver samme majoritet som vedtægtsændringer.

6. Økonomi, regnskab og revision
Regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.
Regnskabet revideres af klubbens valgte revisor. Revisor kan løbende foretage kontrol.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 myndige personer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 på lige årstal og 2 på ulige årstal.
Desuden vælges 2 suppleanter og 1 revisor for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og senest 8 dage efter valget.
Bestyrelsens sammensætning:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal.
Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens
møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden
skønner det nødvendigt, eller hvis 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om
det over for formanden. Et sådant møde skal afholdes senest 2 uger efter anmodning.



8. Tegningsregler og hæftelse
Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fastejendom tegnes klubben af den
samlede bestyrelse.
Alene kassereren er bemyndiget til at betale regninger på klubbens vegne.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler
klubben.

9. Generalforsamlingen
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes hvert år i
november måned. Indkaldelsen hertil udsendes med min. 30 dages varsel og dagsordenen skal min.
indeholde følgende punkter:

1.   a. Valg af dirigent og referent.
b. Valg af 2 stemmetællere.

2.   Bestyrelsens beretning
3.   Indkommende forslag
4.   Aflæggelse af det reviderede regnskab.
      Regnskabet udsendes sammen med gereralforsamlingsdagsorden.
5.   Forelæggelse af budgetforslag.
6.   Fastsættelse af kontingent.
7.   a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

b.  Valg af 2 suppleanter.
8.   Valg af 1 revisor
9.   Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Formanden skal orientere bestyrelsen om indkommende forslag og udsende
revideret dagsorden med indkomne forslag senest 2 dage før generalforsamlingen via mail og
hjemmeside. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. september.
Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelige stemmeflertal og ved håndsoprækning.
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har betalt kontingent for indeværende år. Et
fraværende stemmeberettiget medlem kan stemme ved fuldmagt. Hvis blot et medlem ønsker det,
skal afstemningen ske skriftligt.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig
afstemning.
Ved stemmelighed i sagsbehandlinger eller valg foretages skriftlig om stemning. Ved fortsat
stemmelighed foretages lodtrækning.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til formanden herom. Generalforsamlingen skal afholdes
senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

11. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en særlig indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmerne er til stede. Der kræves, at ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Opnås dette
ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ¾ majoritet uanset
antal fremmødte.
I tilfælde af klubbens ophør tilfalder klubbens evt. aktiver ”Hestens værn”

Vedtægter af 25. februar 2002, 23. juni 2010 og 23. juni 2012 er således ændret efter
vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2013 samt tilføjelse til
vedtægtspræcisering omkring stemmeret, vedtaget på ordinære generalforsamling den
16. november 2016

Dirigent: Ove Jensen_____
Underskrift

Samt revideret (§3) på den ordinære generalforsamling 2020 – som dog først er afholdt
lørdag den 8. maj 2021 grundet Corvid 19 restriktionerne.
Dirigent: Hanne Nissen


