
§ 1 
Klubbens navn: Rideklubben Vestervang (RVV) 
Klubben er beliggende Englerupvej 74, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby, i Lejre Kommune. 
Klubben er stiftet den 15. marts 1980. 
 
§ 2 
Klubbens formål: RVV er et sted hvor alle uanset hvor meget viden man har om hestehold kan færdes og 
have et godt og positivt møde med heste. Omgås hesten med respekt og respekt for hinanden. RVV er sted 
hvor sikkerhed og tryghed er i højsæde. 
Klubbens målsætning: 
Børn: Børn i alderen 6-10 år lærer at omgås heste/ponyer lærer at se ponyens signaler, lærer 
horsemanship, altid under opsyn af voksne. 
Juniorer: 11-18 omgås heste/ponyer med respekt og opmærksom på hesten/ponyens ve og vel. 
Igangsættende i forhold til børnegruppen (inspirator) lære om foreningslivet via junior udvalget. 
Voksne: Omgås heste/ponyer med respekt, opmærksom om hestene/ponyerne trives. Være inspirator for 
juniorer og børn, udvise omsorg og pædagogisk takt, så det bliver en læreproces for de yngre. 
 
§ 3 
RVV er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt 
medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder 
de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 
 
§ 4 
I Rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages 
juniormedlemmer til med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret 
fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i 
ridesportslige aktiviteter. 
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af kasserer. Optagelse af 
umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer med mindst 1 
måneds varsel til 1. januar. 
 
§ 4a 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. For vedtagelse kræves en 
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på 
generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 
 
§ 5 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 
 
§ 6a 
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 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 over for bestyrelsen, inden afstemningen finder 
sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgtes 
afgørelse er appellabel. 
 
§ 6b 
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. 



Medlemmet har ret til at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse 
kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger. 
 
§ 6c 
I det af § 6b 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 Ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber 
eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under 
Danmarks Idrætsforbund. 
 
§ 7 
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den 
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves 1 gang årligt med 
betaling 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets 
rettigheder ophøre og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt 
kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør 
af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som 
heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at 
ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 
 
§ 8 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse med mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. 
På generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg på 4 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og 
sekretær) de resterende 3 medlemmer via deres formandskab i de følgende udvalg: 
Formand for driftsudvalget 
Formand for stævne- og sportsudvalget 
Formand for juniorudvalget 
Næstformanden er født formand for velfærdsudvalget. 
Foruden ovennævnte vælges der yderligere 3-4 medlemmer til de enkelte udvalg. 
Indstillingerne til de enkelte udvalg skal ske ud fra de og af de medlemmer der tilhører det pågældende 
interesseområde. 
Juniorerne indstiller og vælger deres egne kandidater, hvor af mindst 1 skal være fyldt 18 år, der da skal 
være formand for udvalget og dermed repræsentere juniorernes interesser i bestyrelsen. Formanden for 
hvert udvalg indtræder i bestyrelsen og vælges som en af de kandidater, der er foreslået af medlemmer fra 
det pågældende interesseområde. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem supplerer det 
pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand som indtræder i bestyrelsen. Samtlige udvalgsformænd 
vælges for 2 år ad gangen og der afgår hvert år 1 medlem fra hvert udvalg, første gang ved lodtrækning. 
Genvalg kan finde sted. Formand er på valg ved hver generalforsamling. Generalforsamlingen kan til enhver 
tid ændre på antallet at udvalg. 
 
§ 9 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gang årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. følgende dagsorden: 
1. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Rapport fra udvalgene 
    a. Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport 
    b. Driftsudvalg 
    c. Stævne & sportsudvalg 
    d. Juniorudvalg 



    e. Velfærdsudvalg 
4. Evt. 
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 
afgørende og i dennes forfald næstformandens. Sekretæren laver referat fra møderne. 
 
§ 10 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige 
meddeles klubbens medlemmer med mindst 4 ugers varsel. Medlemmer på 18 år og derover har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i 3 
måneder. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter. 
Valg af dirigent 
1. Bestyrelsen aflægger beretning 
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
3. Fastlæggelse af kontingenter 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af øvrige formænd som er på valg 
7. Valg af øvrige medlemmer til de forskellige udvalg 
8. Evt. 
Dagsorden for generalforsamlingen foreligger senest 14 dage før mødes afholdelse. Afstemning foregår ved 
håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne 
lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 11 
Til forandring af klublovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene 
skal indberettes til DRF til godkendelse. 
 
§ 12 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlæges på den ordinære generalforsamling 
til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer. 
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres 
af klubbens medlemmer tillige med forsalg til budget for det kommende år. 
 
§ 13 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når 
mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af 
dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den 
ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringen modtages. Ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
 
§ 14 
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 
24 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal 
beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling 
kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. 
 
 
 



§ 15 
“Ved Ekstra ordinær generalforsamling den 30.08.2015, blev bestyrelsen valgt som tegningsberettiget, på 
vegne af Rideklubben Vestervang. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Beslutninger vedrørende større økonomiske dispositioner kan kun træffes ved enstemmighed i bestyrelsen, 
når der er tale om større økonomiske beslutninger, er det beløb over kr.20.000,00 
Såfremt der ikke er enstemmighed men dog flertal i bestyrelsen for et sådant forslag og forslaget ønskes 
opretholdt af et flertal i bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 14 
dage efter det bestyrelsesmøde, hvor forslaget har været på dagsordenen.” 

  

 
 
 


