
Blåvandshuk Rideklubs vedtægter 
 
§ 1  Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af fælles ridning og ridekonkurrencer af 

forskellig art samt at oplære i alt vedrørende hestens brug og pleje. Til fremme af formålet skal søges 
etableret/udbygget et ridecenter. Klubben er medlem af DRF under Dansk Idrætsforbund, og som sådan 
forpligtet til at følge disses love. Klubben har hjemsted på ”Ryttergården”, Skødstrupvej 4, 6840 Oksbøl i Varde 
Kommune. 

§ 2  Som medlemmer optages aktive (herunder juniormedlemmer u/18 år) og passive medlemmer. Alle ryttere og 
personer, som benytter klubbens faciliteter, skal være aktive medlemmer. Passive medlemmer har indflydelse på 
klubbens generalforsamling og klubbens virksomhed. Optagelse af medlemmer afgøres af bestyrelsen. 

§ 3  Årskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsåret følger kalenderåret. Alle der har betalt 
årskontingent er medlem af klubben. Enhver restance udover 3 måneder medfører tab af medlemskab. 

§4  Bestyrelsen består af 5 seniormedlemmer. Disse skal alle være amatører, og vælges for 2 år af gangen af 
generalforsamlingen. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 seniormedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen 
vælger formand, næstformand, kassere og sekretær samt supplerer sig vakance. Udtræder et bestyrelsesmedlem, 
indtræder en suppleant i dette medlems resterende valgperiode. Juniormedlemmerne lader sig repræsentere ved 2 
medlemmer valgt af og blandt juniores. Valget gælder for et år, og finder sted i forbindelse med klubbens 
generalforsamling. 

§ 5  Bestyrelsen holder møde efter behov samt sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle 
beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt seniormedlemmer. Står stemmerne lige er formandens stemme 
dog afgørende og i dennes fravær næstformandens. Gyldig beslutning kræver deltagelse af mindst 4 medlemmer, 
der alle skal være personligt til stede. Underskreven protokol føres over afholdte møder og forsamlinger. 

§ 6  Bestyrelsen forestår ledelsen af klubben i varetagelse af dens tarv og disponerer over alle dens midler til formålet, 
samt træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Klubbens medlemmer og Bestyrelse hæfter ikke for 
klubbens gæld eller andre forpligtigelser. Blåvandshuk Rideklub tegnes af formanden i forening med 2 andre 
seniormedlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte grupper til at bistå ved klubbens opgaver. 

§ 7  Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter 
revision af 2 revisorer. Disse vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 1 afgår hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 

§ 8  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og dens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Alle 
personvalg bortset fra valg af dirigent og stemmetællere skal på forlangende af blot et medlem foregå skriftligt. 
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun sættes til afstemning, hvis de er optaget på dagsordenen. Der kræves 
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse. 

§ 9  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er seniormedlemmer, som har betalt enhver forfalden ydelse til 
klubben. Juniormedlemmer kan bemyndige/give fuldmagt til forældre eller forsørgere til at stemme på 
generalforsamlingen. (Max. 1 stemme pr. fremmødt person). 

§ 10  Ordinær generalforsamling afholdes i februar med mindst 14 dages skriftlig varsel om tid og sted på 
hjemmesiden og/eller facebook. 

 Dagsordenen normalt således: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere, 2. Formandens beretning, 3. Kassererens forelæggelse af regnskab, 4. 
Indkomne forslag, 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, 6. Valg af revisor og 1 suppleant, 7. Eventuelt. 

 Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.  
§ 11  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsens beslutning eller med samme 

tidsfrist, når mindst 7 medlemmer stiller skriftlig krav herom til bestyrelsen bilagt dagsorden. Indkaldelse og 
varsel ved bestyrelsen som for ordinær generalforsamling, idet dagsorden dog specificeres. 

§ 12  Klubbens opløsning kan kun besluttes på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages 
mellemrum og en majoritet på ¾ af afgivne stemmer på begge, hvoraf det ene skal være den ordinære 
generalforsamling. Spørgsmålet skal forud være optaget på begge dagsordener. 

 
Som vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den. 23.nov. 1972 – (ændret d. 15.nov. 1973 – d. 13.nov. 1974 – 
tilpasset DRF`s love i dec. 1976 – ændret d. 28.okt. 1985 – d. 26.jan. 1987, d. 25.jan. 1993 – ændret 30.jan. 2007 – ændret 28. 
jan. 2008 -ændret 30. jan. 2012) 
 
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 25. feb. 2019. 
 


