§1
Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers.
Forkortelse : KARR.
Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være
fyldt 15 år for at have stemmeret. Stemmeret for medlemmer
under 15 år, udøves af værge.

§2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at
samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære
navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage
et medansvar i klubben.
§3

Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning med
oplysning om navn og fødselsdato herom modtages af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal herefter fremsende klubbens love og vedtægter
sammen med kontingentopkrævningen. Kontingentet skal være
betalt til klubben den 10. i førstkommende måned efter
optagelsesanmodningen.

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under
Dansk Idræts - Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem
er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love,
reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende
forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til en 1. januar.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget
økonomisk mellemværende med klubben.

§4

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en
generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men
forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For
vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

I rideklubben kan optages senior og junior-medlemmer.
Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med
det år, de fylder 18.
Endvidere kan optages passive medlemmer. Passive medlemmer har
ikke adgang til idrætsudøvelse, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmer har stemmeret efter 3 måneders medlemskab, såfremt
medlemskontingentet er betalt. Stemmeret Kan kun udøves ved et

§5

§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 mdr. 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.

med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via
hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds 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 Idræts-Forbund (eksklution ). Indbringelse skal
ske inden 4 uger efter generalforsamlingen.

Medlemmet, man vil give karantæne, skal have adgang til at udtale
sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne Afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg
inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt.
forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§8
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen,
at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum
over 2 måneder. Medlemmet skal have meddelelse herom.
Medlemmet har krav på at være tilstede på generalforsamlingen og
her udtale sig forinden afstemningen.
På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og
for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer
( blanke stemmer tæller som afgivne). Generalforsamlingens
bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for
Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
For det tilfælde at generalforsamlingen, beslutter udelukkelse jfr.
Foran kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og

§9
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen
for et år ad gangen og meddeles på den ordinære generalforsamling.
Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er forfaldent til
betaling den 20. januar.
Bestyrelsen kan bringe et medlemskab til ophør, hvis ikke
betalingen har fundet sted rettidigt.
§10
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og
højst 7 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år, og som har været
medlem mindst 3 måneder og har betalt kontingent.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år ad gangen. Dog skal et flertal af
bestyrelsen være på valg i lige år. Bestyrelsesmedlemmer valgt på
en ekstraordinær generalforsamling er på valg ved førstkommende
ordinære generalforsamling. For det tilfælde at valgperioder
indebærer, at der i lige år ikke er et flertal på valg, afgør
bestyrelsen selv- evt. ved lodtrækning blandt dem, der ikke er på
valg – hvem der skal være på valg for at flertalskravet opfyldes.
I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder den af
suppleanterne, der har fået flest stemmer, i bestyrelsen.

Formand for et udvalg kan være alle af foreningens medlemmer der
er fyldt 18 år og som har betalt kontingent.
De enkelte udvalg skal så vidt muligt bestå af de medlemmer, der
tilhører det pågældende interesseområde.
§12
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i slutningen
af februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden
d. 15. januar.

§ 11

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 8 dages og
højst 3 ugers varsel ved annoncering i lokalaviser samt ved opslag i
klubben. Opslag i klubben skal indeholde dagsorden.

Bestyrelsen skal antage en ekstern revisor som kommunen kan
godkende til udarbejdelse af regnskab

Regnskabet skal ligge til udlevering til de på generalforsamlingen
fremmødte.

Bestyrelsen skal nedsætte aktivitetsudvalg efter behov,f.eks.:

Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har
været medlem i 3 måneder, og som har betalt kontingent. Til
generalforsamlingen skal foreligge ajourført medlemsliste.

1. Etablissementsudvalg.
2. Stævne- og sportsudvalg.
3. Materiel- og anlægsudvalg.
4. Terræn- og motionsudvalg.
5. Velfærdsudvalg.
6. Handicapudvalg.
7. Junior- og ponyudvalg.
8. Blad- og PR-udvalg.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretning fra udvalg
Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5. Meddelelse om størrelsen af kontingent for det kommende
år.
6. Indkommende forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor jfr. § 13
10. Indstilling af medlemmer til udvalg
11. Evt.
Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed
( se dog §15 og §16 ). Afstemningen foregår ved håndsoprækning,
medmindre, dirigenten, bestyrelsen eller mindst 1 medlem
forlanger skriftlig afstemning.

§13
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet, der udarbejdes af ekstern revisor skal forelægges
de generalforsamlingsvalgte revisor til godkendelse inden
generalforsamlingen.

§14
Foreningen tegnes af formand i forening med et andet
bestyrelsesmedlem og af næstformand i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.
§15

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen
anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/30 medlemmer
skriftligt til bestyrelsen indgiver begæring herom med meddelelse
af dagsorden.
Bestyrelsen skal indkalde til en sådan generalforsamling senest 30
dage efter påkrav og med sædvanlig varsel ( se §12 ).

Kun medlemmer, der har været medlemmer i 3 måneder og som har
betalt kontingent, har stemmeret på en ekstraordinær
generalforsamling.
§16
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne
stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund.
Forslag til vedtægtsændringer skal forinden generalforsamlingen
være forelagt DRF til udtalelse og kommunen til godkendelse for at
klargøre klubbens fortsatte tilskudssituation.
§17
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages
på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene
skal være ordinær.

For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves, at opløsningen
på den første generalforsamling vedtages med 3/4 af de afgivne
stemmer.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle aktiver rideklubber i
Randers, der er medlem af SIKR.

