
 

 

 

 

                                     LOVE 
 
§ 01. Navn og formål. 

 

Klubbens navn er Allerupgaard Rideklub. Dens formål er at 

danne rammen om den ridesportslige aktivitet for ryttere, 

der har tilknytning til Allerupgaard, der er beliggende i 

Odense kommune. Klubarbejdet skal give børn og unge såvel 

under som over 25 år mulighed for virksomhed og 

kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid. 

 

§ 02. Tilknytning til Dansk Ride Forbund. 

 

Allerupgaard Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under 

Dansk Idrætsforbund, hvilket forpligter klubben og hvert 

enkelt af dens medlemmer til at overholde nævnte forbunds 

love, reglementer og bestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

§ 03. Medlemskab af klubben. 

 

Anmodning om optagelse i klubben rettes til bestyrelsen. 

Optagelse kan først finde sted, når anmodningen er godkendt 

af bestyrelsen.  

I henhold til aftale opstalder Allerupgaard kun heste for 

ryttere, der er medlemmer af klubben. 

Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer. De er 

berettiget til at få indvalgt eet medlem i bestyrelsen på 

generalforsamlingen. 

Passive medlemmer kan optages, men har ingen stemmeret. 

Klubben skal have en registreret medlemskreds. 

 

§ 04. Udmeldelse af klubben. 

 

Udmeldelse af klubben kan kun ske til en 01.januar og  er 

kun gyldig, når skriftlig henvendelse derom er tilsendt 

kassereren inden forudgående 01.december. 

 

§ 05. Kontingent og regnskab. 

 

Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der 

betales ikke indskud. Kontingentet opkræves helårsvis 

forud, når det er fastlagt af generalforsamlingen. 

Medlemmer, der indmeldes i klubben efter 01.juni, betaler 

kun halvt kontingent det pågældende år. 

Er kontingentet ikke betalt inden 3 måneder efter 

opkrævningen, kan bestyrelsen udelukke det pågældende 

medlem af klubben, og vedkommende kan kun genoptages mod 

betaling af restance. 

Regnskabsår og klubår går fra 01.januar til 31.december. 

Regnskabet revideres af 2 af klubbens medlemmer som 

revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 

år, suppleanten for 1 år, af den ordinære 

generalforsamling. 

Det reviderede regnskab forelægges for den ordinære 

generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 06. Bestyrelse. 

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående 

af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges af den 

ordinære generalforsamling. Af bestyrelsens medlemmer afgår 

hvert lige år 3 medlemmer og 1 suppleant. Hvert ulige år, 2 

medlemmer og 1 suppleant. Rækkefølgen for afgang bestemmes 

første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.      



Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, 

sekretær samt kasserer. Bestyrelsens medlemmer skal være 

amatører. Bestyrelsen kan til enhver tid anmode et medlem 

om at påtage sig en særlig opgave, og eventuelt komme til 

stede ved bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret ved disse. 

I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens 

formål og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed. 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel 

stemmemajoritet. Står stemmerne lige, er formandens, eller 

i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende. Ingen 

bestyrelsesbeslutninger, der binder klubben udadtil, er 

gyldige, medmindre mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, inclusive 

formanden, har afgivet deres stemme i sagen. 

Ved bestyrelsesmøderne fører sekretæren en 

forhandlingsprotokol, som underskrives af de 

tilstedeværende medlemmer. 

Bestyrelsen vælger det antal amatørrepræsentanter til Dansk 

Ride Forbunds repræsentantskabsmøder, som klubben til 

enhver tid har ret til ifølge forbundets love. 

Stemmeret ved generalforsamlingen kræver, at man har været 

medlem af AGR i de 3 foregående måneder inden 

generalforsamlingen, og man kan først vælges til 

bestyrelsen ved den næstfølgende ordinære 

generalforsamling. 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for 

klubbens gæld eller andre forpligtelser. 

 

§ 07. Generalforsamlinger. 

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar 

måned. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel og har 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det 

forløbne år. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse, samt forelægger næste års budget. 

4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

For at kunne behandles på generalforsamlingen, skal 

forslaget være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

efter indvarslingsdato. 

   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

   7. Valg af revisor og 1 suppleant. 

   8. Eventuelt 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og indvarsles som 

bestemt for den ordinære, når bestyrelsen anser det for 

nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt indsender begæring derom til bestyrelsen med 

angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den 

ekstraordinære generalforsamling –afholdes senest 14 dage 

efter begæringens modtagelse. 

 

Ved generalforsamlingen tages alle beslutninger ved simpel 

stemmemajoritet. Hvis stemmerne står lige, er forslaget 

forkastet. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre 

bestyrelsen eller mindst 10 tilstedeværende medlemmer 

forlanger skriftligt afstemning. Sådan skal dog altid 

anvendes ved valg af bestyrelsesmedlemmer, såfremt det 

foreslåede antal kandidater overstiger antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. 

Fraværende medlemmer kan stemme ved tilstedeværende medlem 

forsynet med skriftlig fuldmagt. 

Et medlem må dog ikke have fuldmagt fra mere end 1 

fraværende medlem. 

 

§ 08. Lovændring.   

 

Forslag til lovændring kan kun forelægges 

generalforsamlingen og kun vedtages af denne, når 1/3 af 

klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for 

ændringsforslaget. Er et så stort antal medlemmer ikke til 

stede eller repræsenterede, indkaldes med mindst 14 dages 

varsel en ekstraordinær generalforsamling, der da er 

beslutningsdygtig ved simpel stemmemajoritet. 

 

§ 09. Opløsning af klubben. 

 

Forslag til opløsning af klubben kan kun forelægges en 

ordinær generalforsamling og kun vedtages af denne, når 3/4 

af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for 

forslaget. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede 

eller repræsenterede, forholdes som i § 08, sidste stykke, 

fastsat. Hvis klubben opløses, tilfalder evt. resterende 

midler en forening eller sammenslutning i Odense Kommune, 

der udfører børne- og ungdomsarbejde med tilknytning til 

ridesporten efter den opløsende generalforsamlings 

bestemmelser. 

 



§ 10. Eksklusion af et medlem. 

 

Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, når 

dettes optræden, i eller uden for klubben, er eller har 

været af en sådan art, at klubbens værdighed ville lide 

skade, hvis eksklusionen ikke fandt sted. I øvrigt kan 

eksklusion af et medlem ske, hvis det kommer i 

kontingentrestance, jfr. § 05, eller forsynder sig groft 

mod klubben, Dansk Ride Forbund eller Dansk Idrætsforbunds 

love, reglementer eller bestemmelser, det være sig skrevne 

eller uskrevne. 

Såfremt bestyrelsen har besluttet at ekskludere et medlem, 

har vedkommende ret til at få forelagt sagen for den første 

ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at 

være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingen afgør 

ved simpel stemmemajoritet, om bestyrelsens beslutning skal 

stå ved magt. Eksklusionsspørgsmålet skal behandles 

umiddelbart efter valg af dirigent. 

 

 

 

 

Vedtaget på Allerupgaard Rideklubs ordinære 

generalforsamling d. 2003-02-25. 
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og på den ekstraordinære generalforsamling d.2003-03-18. 
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             Allerupgaard Rideklub blev stiftet d.03 maj 1976. 


