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Vedtægter for Islandshesteklubben Árvakur

§1

Navn og hjemsted
Foreningen Árvakur er stiftet den 12. oktober 2008 og har hjemsted i Odsherred
Kommune.
Foreningen er tilsluttet Dansk Islandshesteforening under Danmarks Idrætsforbund og er
underlagt disses love og bestemmelser.

§2

Formål
Foreningens formål er at dyrke ridning af islandshesten og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

§3

Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 6 år.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og medvirke til at
fremme foreningens formål.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde afslå optagelse som medlem. Et sådant afslag skal
forelægges førstkommende generalforsamling.

§4

Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via oplysninger på foreningens hjemmeside.
Når indbetaling er registreret på foreningens bankkonto træder medlemskabet i kraft.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

§5

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal
medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
Udmeldelse sker også på baggrund af manglende kontingentbetaling.

§6

Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
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§7

Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller
modarbejder foreningens formål.
Medlemmet har ret til at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
En eksklusion skal forelægges førstkommende generalforsamling til endelig vedtagelse.

§8

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse
med angivelse af dagsorden skal ske med fire ugers varsel ved brev eller mail til alle
medlemmer.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftlig til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.
Er der indkommet forslag, sendes eller mailes disse til medlemmerne sammen med det
reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 18 år, og der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§9

Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til
godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der vælges fire medlemmer i lige år og
tre medlemmer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i
valgperioden indtræder en suppleant.
Valg af to suppleanter for ét år.
Valg af en revisor og en revisorsuppleant for ét år.
Eventuelt.

§ 10

Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Dog kræver beslutninger om
vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for forslaget.
Afstemninger foretages skriftligt såfremt ét medlem forlanger det.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af
foreningens medlemmer forlanger det. Begæring herom fremsendes skriftligt til
formanden med angivelse af hvilket emne, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse.
For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler, som for ordinær
generalforsamling.
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§ 12

Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når fire af dens medlemmer er til stede.
Referat af bestyrelsesmøder offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge
efter mødets afholdelse.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

§ 13

Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden på
bestyrelsens vegne anviste regninger.
Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter.
Kassereren må sørge for, at der af kassebeholdningen bestandig er så meget som muligt
indestående på foreningens konti i pengeinstitutter.
Revision af foreningens regnskaber varetages af én på generalforsamlingen valgt revisor,
som med sin underskrift garanterer regnskabets rigtighed og beholdningernes
tilstedeværelse.
Senest tre uger før den ordinære generalforsamling afgiver kassereren regnskabet til den
af generalforsamlingen valgte revisor.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14

Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden.
Låneoptagelse samt køb, salg og pantsættelse af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen.
Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig
hæftelse.

§ 15

Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Hvis dette ikke opnås, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling med samme dagsorden.
Denne generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til Odsherred Kommune.

Revision af §9 stk. 6 er ændret og vedtaget på generalforsamlingen 6. februar 2014
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