
 

 
 
 
 
 

Vedtægter 
 

 

Rideklubben St. Restrup 

  



 

§ 1. 
Klubbens navn er Rideklubben st. Restrup (RSR), og dens hjemsted er Aalborg Kommune 
og blev stiftet ved generatforsamtingen 07.11.1973. 
 

§ 2. 
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til 
udøvelse af denne idræt samt oplære dem i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt 
drive rideskole med undervisning af elever mv. 
 
Rideklubben St. Restrup har egen stald, ridehus og fornuftige udenomsarealer til 
ridning. Klubbens formål er at tiltrække og udvikle ryttere i alle aldre og på alle 
niveauer både indenfor disciplinen spring og disciplinen dressur. Klubben skal være 
attraktiv for såvel pony- som hesteryttere. Rideklubben ønsker at være kendt for gode 
sportslige resultater, god sportslig opførsel, venskab, kammeratskab, hjælpsomhed 
både blandt aktive, passive,  forældre og andre, som er i berøring med klubben. 
 

§ 3. 
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund 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 de pågældende forbund fastsatte 
voldgiftsbestemmelser. 
 

§ 4. 
Rideklubben kan optage senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages 
som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år. De er ikke valgbare til 
bestyrelsen, men har stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 16 år (se §8). 
 
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ride sportslige aktiviteter. 
 
Medlemskabet er gældende fra den dato anmodning herom modtages af bestyrelsen. 
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/ værge. Optagelse skal godkendes af 
bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 1 måneds varsel. 
 



 

§ 5. 
a) 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 
karantæne. 
 
Medlemmer skal have adgang til at udtale sig overfor 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. 
 

b) 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, og for vedtagelse 
kræves et flertal af 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). 

 
Medlemmer har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens 
bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride 
Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger. 

 
c) I det af § 5b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig 

afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen 
indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om 
der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk 
Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk 
Idræts-Forbund (eksklusion). 

 

§ 6. 
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og 
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Er kontingentet ikke 
betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag kan vedkommende slettes, og kan kun optages på 
ny mod betaling af restancen. Bestyrelsen har ret til at indberette restancen til Dansk Ride 
Forbund. 
 

§ 7. 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 
18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. l lige år 



 

er 3 medlemmer på valg, i ulige år er 2 medlemmer på valg. Når man sidder i bestyrelsen på 
RSR må man ikke udveksle varer eller tjenesteydelser med RSR mod økonomisk 
kompensation eller kompensation af anden karakter som har en økonomisk betydning. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, og vælger herefter 
indenfor bestyrelsen: 
 

1. Formand 
2. Kasserer 
3. Sekretær 
4. PR-Formand 
5. Drifts og materialeudvalgsformand 

 
Formand, kasserer og sekretær udgør samtidig klubbens forretningsudvalg. Formanden og 
kasseren er tilsammen tegningsberettiget. 
 
Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. 
 
Rideklubben St. Restrup har derudover følgende udvalg : 
 

1. Stævneudvalg 
2. Aktivitets- og Juniorudvalg 
3. Cafeteriaudvalg 
4. Sponsorudvalg 

 
Generalforsamlingen kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg. 
 
Bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene, og dette skal så vidt muligt ske fra og af de 
medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde. Medlemmer er valgt for 2 år af 
gangen. 
 

§ 8. 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed Den ordinære generalforsamling 
afholdes i januar kvartal. Tiden og stedet for generalforsamlingen, skal tillige med 
dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag skriftlig meddeles alle klubbens 
medlemmer med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage for 
generalforsamlingen. 
 
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent, og som har været 
medlem af klubben i mindst 3 måneder. Passive medlemmer er ikke valgbare til 
bestyrelsen, og har ikke stemmeret. 
 



 

Forældre/ værger til aktive junior medlemmer under 16 år har stemmeret, og kan indvælges i 
udvalgene/ bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af årskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse af klubbens 
faste ejendom, samt evt. overgang til selvejende institution, idet dog sådanne forhold skal 
godkendes endeligt af Aalborg Kommunes Fritidsforvaltning. 
 
Beslutninger og valg af personer træffes ved almindeligt flertal, se dog §12 og §15. 
 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men der kan forlanges skriftlig afstemning af 
bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer. Står stemmerne lige bortfalder forslaget Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 
 

§ 9. 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov på forlangende af 
mindst 1 bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget holder møde efter behov. Beslutninger i 
bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, men forudsætter at mindst formanden og 2 
bestyrelsesmedlemmer eller 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Undtaget herfra er de i §5 
a-c nævnte forhold. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Næstformanden træder under 
formandens frafald i dennes sted. Sekretæren tager referat over forhandlingerne på FU og 
bestyrelsesmøderne. Referat udleveres til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter 
mødet, og godkendes på førstkommende møde i henholdsvis FU og bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan vedtage at indkalde 1. suppleanten til møderne. Bestyrelsen indkaldes 
skriftligt, og dagsordenen skal indeholde: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Rapport fra udvalgene 
4. Eventuelt 

 



 

Ved forhandling med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder vedrørende køb og salg, 
skal der udfærdiges referat, som underskrives af klubbens forhandlere. Referat fra sådanne 
forhandlinger udsendes til den øvrige bestyrelse til godkendelse på førstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 

§ 10. 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål. og træffer alle 
bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser 
med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i 
foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser. 
 

§ 11. 
 
Klub året er lig med regnskabsåret, og går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af 2 på den 
ordinære generalforsamling, blandt medlemmerne for to år ad gangen valgte revisorer. En 
afgår hvert år. 
 

§ 12. 
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring 
af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse. 
 

§ 13. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, 
eller når 15% af medlemmerne, dog mindst 25 medlemmer, skriftligt, med angivelse af 
dagsorden, indgiver begæring herom, I sidste tilfælde skal den ekstraordinære 
generalforsamling afholdes snarest muligt, og senest 1 måned efter begæringens 
modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 
Eventuelle valg på den ekstraordinære generalforsamling gælder kun til førstkommende 
ordinære generalforsamling. 
 



 

§ 14. 
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutnlng herom er vedtaget på to efter 
hinanden med mindst 14 dages mellemrum, 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 mindst 3/4 af afgivne stemmer. 
 
På den anden generalforsamling kan vedtagelsen ske ved simpelt flertal. 
 
Eventuelle aktiver skal tilfalde sportslige aktiviteter i Aalborg Kommune. 
 

§ 15. 
 
Foranstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 1999, som 
ændring af klubbens første love af 07.11.1973 med ændring af 06.11.1974, 09.11.1977, 
18.11.1981, 08.02.1984, 19.02.1987, 02.03.1989, 08.03.1990, 18.03.1999, 08.03.2001, 
13.03.2006, 29.01.2007, 17.03.2015, 15.03.2016, 28.02.2017 
 


