
 

 

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse. 

 

 

§ 10 Regnskab 

 

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet forelægges på den 

ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære  

generalforsamlingens valgte revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer 

tillige med forslag til budgettet for det kommende år. 

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for 

nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver 

skriftlig anmodning herom, med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal 

den ekstraordinære generalforsamling, finde sted senest 4 uger efter begæringens 

modtagelse. Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i juli måned. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. 

 

§ 12 Opløsning 

 

Klubben kan opløses hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det, 

ved en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling.  Eventuelle 

aktiver skal tilfalde Dansk Islandshesteforening. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på Skinfaxis generalforsamling den 27.11.2014 

 

 

VEDTÆGTER FOR ISLANDSHESTEKLUBBEN 

SKINFAXI 

 

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

 

Klubbens navn er SKINFAXI og klubben er hjemmehørende i Vordingborg 

Kommune. 

 

§ 2 Formål 

 

Klubbens formål er at virke for udbredelsen af den islandske hest og dennes brug i 

ridesporten, at fremme renavlen i området, og at samle interesserede om fælles 

aktiviteter, der fremmer disse formål. Klubben vil lægge vægt på at bevare 

og styrke den islandske hests specielle gangarter, robusthed og karakter. 

 

Klubben er medlem af DI, der er associeret medlem til Dansk Rideforbund under 

Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt deres love og bestemmelser.  

 

 

§ 3 Medlemskaber 

 

I klubben optages enkeltmedlemmer. Medlemskabet er personligt. Personer fra 

samme husstand kan blive medlemmer til nedsat pris. Medlemmer under 18 år er 

ikke valgbare til bestyrelse, men til alle øvrige poster.  

Medlemskabet er gældende fra den dag, kvittering er klubben i hænde. Optagelse af 

umyndige kræver skriftligt samtykke af forældre/værge. Udmeldelse skal ske 

skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Udmeldelse fritager 

ikke for betaling af skyldigt kontingent. 

 

§ 4 Eksklusion 

 

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, der har handlet i åbenbar modstrid 

med klubbens love, eller som ved usportslig optræden eller på anden måde opfører 

sig til skade for klubben. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. 

Generalforsamlingen afgør sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves 

et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne. 

 

§ 5 Kontingent 

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsform og terminer 

fastsættes af bestyrelsen.  



Er kontingentet ikke betalt senest 2 mdr. efter forfaldsdag, ophører vedkommendes 

rettigheder indtil til skyldig kontingent er betalt. Bestyrelsen kan slette et medlem der 

ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom, dog tidligst 2 

mdr. efter forfaldsdato. 

§ 6 Bestyrelsen 

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, bestående af en formand og 4 

bestyrelsesmedlemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges på 

generalforsamlingen. Efterfølgende udpeges kassereren af og blandt de valgte 

bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges på generalforsamlingen medlemmer til 

aktivitetsudvalget samt bladredaktion. Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsesmedlemmer skal alle være fyldt 18 år.  

Udvalg kan nedsættes efter behov. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelse og 

udvalg sig selv indtil næste generalforsamling. Samtlige bestyrelsesmedlemmer 

vælges for 2 år ad gangen. Af de 5 bestyrelsesmedlemmer afgår de 3 i ulige år og de 

2 i lige år. Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad 

gangen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udvalgenes funktionsbeskrivelser. 

Udvalgene står til rådighed for bestyrelsen og arbejder under ansvar for denne. 

Generalforsamlingen kan til enhver tid ændre på antallet af nedsatte udvalg. 

Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer, der selv eller hvis familie ejer eller 

udlejer lokaliteter til foreningen, det samme gælder hvis man sidder i en fond, der 

udlejer til foreningen.  

 

 

§ 7 Bestyrelsesmøder 

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes af formanden.  Alle 

bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. For at gyldig bestyrelsesbeslutning 

kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i 

afstemningen. Repræsentanter fra udvalgene kan deltage i bestyrelsesmøderne. Ved 

bestyrelsesmøderne udarbejdes beslutningsreferat. 

 

§ 8 Klubbens midler 

 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste 

måde. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller 

andre forpligtelser. 

Prokura kan meddeles to i foreningen - f.eks. formand/ /kasserer, der er bemyndiget 

til at underskrive eventuelle dokumenter om køb, pantsætning eller låntagning, som 

er en følge af generalforsamlingens beslutninger, truffet i henhold til § 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest 15. oktober. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen 

meddeles klubbens medlemmer skriftligt med mindst 14 dages varsel, evt. ved 

offentliggørelse i klubblad eller på mail. De af bestyrelsen fremsatte forslag og 

indkomne forslag offentliggørelses på klubbens hjemmeside mindst 8 dage før 

generalforsamlingen finder sted.  

 

Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, der har betalt kontingent og været 

medlemmer i 3 måneder. Hvert medlem har en stemme. Medlemmer under 18 år har 

ikke stemmeret i økonomiske anliggende (køb, salg). Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt.  

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

4. Udvalgene aflægger beretning 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

6. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Valg af bestyrelse 

10. Valg af udvalg 

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse af 

klubbens faste ejendom, samt optagelse af lån m.m. Afstemningen foregår ved 

håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer af 

generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget 

forkastet. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal undtagen følgende, der kræver 

2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

 

1. Vedtægtsændringer, herunder tilslutning til andre foreninger eller forbund 

2. Eksklusion, der ikke skyldes kontingentrestance 

3. Foreningens opløsning. 
 

 

 


