
 
§ 1 

Klubbens navn er Vedbæk Rideklub, forkortet VEK. 
Klubbens formål er at skabe bedst muligt betingelser for ridesportens fremme for 
såvel handicappede som ikke handicappede ryttere. 
Gennem ridesporten er det Klubbens formål at styrke medlemmernes evne og lyst 
til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 
Klubbens hjemsted er Rudersdal Kommune. 

§ 2 
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund, 
hvorfor klubben og dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de nævnte 
forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder forbundenes fremsatte 
voldgiftsbestemmelser. 

§ 3 
I klubben kan optages både aktive og støtte-medlemmer. Medlemskab er 
gældende fra skriftlig indmeldelse er modtaget. Stemmeberettigede på 
generalforsamlingen er alle over 18 år, der har været medlemmer i mere end 3 
måneder og har betalt kontingent.  
Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret ved en forælder, der har møde- 
og taleret samt stemmeret på klubbens generalforsamling og på ryttermøder, 
forudsat juniormedlemmet har været medlem i mindst 3 måneder.  

§ 4 
Pris på kontingent og ridehuskort fastsættes – på forslag af bestyrelsen – på den 
årlige generalforsamling og eventuelle prisstigninger kan træde i kraft omgående 
med udsendelse af ekstra opkrævning.  
 

§ 5 
Juniorer, der fylder 18 år, og ungdomsmedlemmer, der fylder 26 år, i kontingent-
perioden, vedbliver at have samme status indtil næste kontingentindbetaling.  

 
§ 6 

Et medlem risikerer eksklusion med øjeblikke virkning, hvis kontingent og/eller 
ridehuskort ikke betales efter fremsendelse af rykker. Et medlem kan ligeledes 
ekskluderes, hvis bestyrelsen i påkommende tilfælde finder, at medlemmets 
optræden eller adfærd er i uoverensstemmelse med klubbens leveregler. 
Medlemmet er dog berettiget til at få sagen forelagt på førstkommende 
generalforsamling. Ved evt. senere genoptagelse i klubben skal evt. tidligere 
restance betales, før optagelsen er gyldig. 

 
 
 

 
§ 7 

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse, som tilstræbes at bestå af mindst 7 
medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i marts måned for to år 
ad gangen.   
Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben. Professionelle ryttere kan ikke 
indvælges i bestyrelsen. 
Bestyrelsen tilstræbes at bestå af 4 seniormedlemmer, 2 ungdomsmedlemmer og 
1 juniormedlem. 
Fra seniormedlemmerne tilstræbes valgt 2 suppleanter, fra ungdoms-
medlemmerne 1 suppleant og fra juniormedlemmerne 1 suppleant. 
På generalforsamlingen vælges ligeledes en revisor og en revisorsuppleant. 
For alle gælder, at genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.  
Klubben tegnes af formand og næstformand. 
Klubbens midler forvaltes af kassereren i samråd med bestyrelsen.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
Sekretæren tager referat af møder og sørger for arkivering. 
Referater er tilgængelige for stemmeberettigede medlemmer.  

§ 8 
Bestyrelsen mødes på forlangende af bare 1 bestyrelsesmedlem. På 
bestyrelsesmøder, hvor mindst 3 seniormedlemmer skal være til stede for at gyldig 
beslutning kan tages, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne 
lige, gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget. På 
forlangende af bare 1 bestyrelsesmedlem, skal der foretages skriftlig afstemning.  

§ 9 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og 
indkaldes af bestyrelsen via medlemssiden på Facebook, hjemmesiden og opslag i 
rytterstuen og ridehuset med mindst 14 dages varsel. Ved simpelt stemmeflertal 
afgøres spørgsmål forelagt generalforsamlingen. Afstemningen sker ved 
håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede 
medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt. 

 
§ 10 

For at foretage ændringer i vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne 
stemmer på generalforsamlingen. 
 
 
  



§ 11 
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom er vedtaget på 2 
efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlingen, hvoraf 
den ene skal være ordinær. 
For at beslutning om opløsning er gyldig kræves, at beslutningen om opløsning 
vedtages med en majoritet på ¾ af de afgivne stemmer på begge general-
forsamlinger, samt at der på den ene generalforsamling er fremmødt mindst ½ af 
de stemmeberettigede medlemmer. 
Ved opløsning overgår klubbens midler til Rudersdal Kommune. 
 
 

§ 12 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via medlemssiden på Facebook, 
hjemmesiden og opslag i rytterstuen og ridehuset med mindst 14 dages varsel, når 
bestyrelsen anser det for påkrævet 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 stemme-
berettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med 
meddelelse af dagsorden. 
 
 
 

 
Disse vedtægter er godkendt efter seneste rettelser på  
den ordinære generalforsamling 7. juni 2021 
  
 
Ida Bangert   Anne Fivelsdal 
formand   sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vedtægter 
 

   
 
 
 
 

  c/o Elleslettegård Ridecenter, Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk 
 

  Følg klubben på Facebook og WEB http://vedbaek-rideklub.webs.com/ 


