Love for Suså Rideklub
(Opdaterede den 23. februar 2013)

§ 1.
Klubbens navn er
Suså Rideklub
Klubbens tilholdssted er: Suså Hestesportcenter, Engelstoftevej 10, 4171 Glumsø
Klubbens hjemsted er:
Næstved Kommune

§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer
til udøvelse af denne idræt. Medvirke til at ryttere i alle aldre og med forskellige forudsætninger,
herunder fysiske eller psykiske handicap, har mulighed for at tilegne sig viden om heste og ponyer,
herunder deres adfærd, brug og pleje og udvikle deres ridefærdigheder i samvær med andre.

§ 3.
Suså Rideklub er ikke medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund,
hvorfor klubben og hvert enkelt medlem IKKE er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte
forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.

§ 4.
I klubben optages aktive og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen.
Indmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen

§ 5.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig
afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til
bestyrelsen.

§ 6.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 7.
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 afstemning finder sted.
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§ 8.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved
skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke
stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

§ 9.
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære
generalforsamling til endelig afgørelse.
Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter forfaldstid, slettes vedkommende som medlem af
klubben.
Vedkommende kan kun optages på ny med betaling af restancen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.
Tillæg efter generalforsamling den 22/2-2013 – gældende for kontingent 2014
Man er junior indtil man fylder 18 år.
Junior medlemsskab koster kr. 100 pr. halvår
Medlemsskab over 18 år koster kr. 125 pr. halvår
Kontingentet opkræves i følgende måneder:
Marts og dækker:
September og dækker:

April, maj, juni, juli, august og september
Oktober, november, december, januar, februar og marts

§ 10.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt
18 år og valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De valgte skal være amatører.
Der afgår hvert år 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang 2 medlemmer ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer.
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§ 11.
Følgende kan ikke vælges ind i bestyrelsen:
Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben
holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.
Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere
Ansatte på etablissementet

§ 12.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal.
§12 fortsat:
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For
at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til
stede og deltage i afstemning.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokol oplæses på næste
bestyrelsesmøde og godkendes ved bestyrelsens underskrift.

§ 13.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura
kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand og kasserer, dog kun en ved beløb under kr. 1.000.
Der bør ikke meddeles eneprokura.

§ 14.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed
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 med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte
forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 16 år og derover har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og har været
medlem i 3 mdr.
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Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsen aflægger beretning.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse
7 Valg af diverse udvalg.
8 Eventuelt.
På generalforsamlingen vælges personer samt beslutninger ved almindeligt flertal.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer
kræver skriftlig afstemning.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 15.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
Regnskabet skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af
klubbens medlemmer.

§ 16.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt,
eller når mindst 7 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom, med
angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 17.
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 opløsning vedtages ved simpelt flertal.
I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde Suså Hestesportcenter.

