
Vedtægter for Sjørring Rideklub stiftet d. 1 okt. 1997. 

 
§ 1 
Klubbens navn er Sjørring Rideklub (SJRK), og dens hjemsted er Thisted kommune. 
 
 
§2 
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt på 
både motions- og konkurrenceniveau. 
 
§3 
Sjørring Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, når betingelserne herfor 
er opfyldt. Klubben og hvert enkelt medlem vil fra da af være forpligtet til at rette sig efter de 2 nævnte 
forbunds love, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte 
voldgifsbestemmelser. 
 
 
§4 
I rideklubben kan optages aktive senior og junior medlemmer. Børn og unge kan kun optages som junior-
medlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret 
fra det tidspunkt de er fyldt 18 år. Forældre/værge til juniormedlem kan stemme på barnets vegne, dog kun 
en stemme pr. barn. 
Samtlige medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen jf. dog § 10. 
Indmeldelse sker via link på hjemmesiden. 
Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning pr. d. 1/1 eller 1/7 i løbende mdr. op til d. 1/1 og 1/7. 
Udmeldelse skal ske skriftligt via mail. 
 
 
§5 
Bestyrelsen kan meddele karantæne at nærmere fastsat omfang, dog max. 2 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 samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for 
karantænen. 
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets 
afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgs medlem fra den pågældende klub er inhabil. 
 
 
§6 
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et 
nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, 
og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tælles som afgivne.) 
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om 
udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. 
 
 
§7 
I det af §6 omhandlede 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 
Disciplinærudvalget til afgørelse af. Om der tillige skal ske udelukkelse fra andre specialforbund under 
Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 
 

 

 



§8 
Kontingent for det kommende år for, 
a) aktive senior medlemmer over 18 år 
b) aktive junior medlemmer under 18 år 
godkendes endeligt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 
Kontingentet for aktive- senior og junior medlemmer skal betales halvårligt forud med senest rettidige 
betalingsdag d. 15. jan og 15. juli. 
Ved kontingent restancer udover 1 måned efter opkrævningstidspunktet kan bestyrelsen slette 
vedkommende medlem, der dog skal underrettes herom. 
Medlemmer der er slettet på grund af kontingent restancer, kan kun optages igen mod, at samtlige restancer 
indbetales. 
 
 
§ 9 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, sammen med dagsordenskriftligt 
meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. 
Medlemmer på 18 år og derover er ved indmeldelse straks valgbare til bestyrelsen og opnår stemmeret efter 
3 måneders betalt medlemskab. 
 
På den ordinære generalforsamling skal foretages: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9. eventuelt. 
 
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens 
faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. 
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver 
skriftlig afstemning, se § 6 og § 7. 
Når stemmerne er lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
§ 10 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt medlem. 
Kasser posten kan evt. besættes af en person udenfor bestyrelsen, i dette tilfælde bliver der 2 menige 
medlemmer. 
Der afgår hvert år 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, første gang efter lodtrækning. 
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ønsker at træde tilbage, indtræder først den først valgte suppleant, 
derefter den anden valgte suppleant i bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i resten af det 
afgående medlems valgperiode. 
Såfremt suppleanternes pladser er ledige, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. 
 
 

 

 



 
§ 11 
Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov dog mindst 4 gange årligt eller på forlangende af mindst 1 
medlem. Der indkaldes til bestyrelsesmøde med minimum en uges varsel. Bestyrelsesbeslutningerne 
afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i 
formandens fravær næstformanden. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er 
mødt og kan deltage i afstemningen. 
Referenten indfører i en protokol et kortfattet referat af forhandlingen på bestyrelsesmøder, 
generalforsamling mv. og den underskrives af bestyrelsen. 
 
 
§ 12. 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og bør herudover bidrage til, at klubben 
udnytter offentlig tilskudsmuligheder. 
Bestyrelsen eller de nedsatte udvalg træffer enhver bestemmelse om klubbens aktiviteter og øvrige virke. 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. 
Klubbens kasserer underskriver checks i henhold til fuldmagt afgivet til klubbens pengeinstitut af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
Klubben tegnes udadtil i den daglige drift, af formand og kasserer. Ved større økonomiske arrangementer 
tegner generalforsamlingen klubben udadtil. 
 
 
§ 13 
Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. 
 
 
§ 14 
Klubbens regnskab skal revideres af 2 på generalforsamlingens valgte revisorer. Revisorer vælges for 2 år. 
Der afgår hvert år 1 revisor. Genvalg kan finde sted. 
 
 
 
 
§ 15 
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens vedtægter eller klubbens opløsning eller 
dennes sammenslutning med en anden klub eller forening, kræves at mindst 2/3 af samtlige fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget. 
Vedtægtsændringer skal indberettes DRF til godkendelse. 
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer. 
Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. 
Ved klubbens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde ridesportslige klubber i Thisted kommune, som får 
tilskud fra Thisted ordningen. 
 
 
§ 16. 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 
25% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom. Den ekstraordinære 
generalforsamling indvarsles, som nævnt i § 9, og i tilfælde af, at medlemmer har forlangt den, senest 1 
måned efter det skriftlige krav. 
 
 


