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Støtteforening 

LOVE 

§ 1 Navn: 

Foreningens navn er Allerupgaard Rideklubs Støtteforening. 

§ 2 Hjemsted: 

Foreningen er hjemmehørende i Allerup 

§ 3 Formål: 

Foreningen har til formål at virke samlende for aktive samt tidligere aktive ryttere gennem fester og sammenkomster, samt virke til støtte for 

Allerupgaard Rideklubs aktiviteter 

§ 4 Medlemskab: 

Alle kan optages i foreningen mod betaling af medlemskort. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. 

Udelukkede medlemmer kan få deres sag taget op på første ordinære generalforsamling. 

§ 5 Generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde: 1 Valg af dirigent, 2. Formandens beretning, 

3. Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab, 4. Valg af bestyrelse, 5. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant, 6. Indkomne forslag og 7. 

Eventuelt. 

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afgør sagerne ved almindelig stemmeflertal. 

Stemmeret har alle medlemmer i AGR og AGRS over 16 år, og valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer over 16 år. 

Ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, stemmes skriftligt. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. 

§ 6 Bestyrelse: 

Foreningens interesser varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 3 M/K, der vælges for 2 år, således at der i ulige år er 1 på valg 

og i lige år 2 på valg. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, kasserer og næstformand/sekretær, og formanden har sæde i Allerupgaard Rideklubs 

bestyrelse. Det medlem, der opnår flest stemmer uden at blive valgt, er suppleant i et år. 

§ 7 Regnskab: 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

§ 8 Møder: 

Bestyrelsen holder møder, hvorover der føres protokol, så ofte formanden finder det nødvendigt, og er beslutningsdygtigt uanset fremmødtes 

antal, når den er indkaldt med mindst 1 uges varsel. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 9 Lovændring: 

Ændring af disse love kan ske på ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødtes afgivne gyldige stemmer er for forslaget. 

§ 10 Opløsning: 

Beslutning om foreningens opløsning skal ske på ekstraordinær generalforsamling, og kan kun ske, når medlemstallet er under 20, og over 

halvdelen af de fremmødte stemmer for opløsning. Foreningens midler overgår til Allerupgaard Rideklub. 

 

Foreningen stiftes som: Allerupgaard Rideklubs Støtteforening af 1/6 1988 

 



 

 


