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Vedtægter for ROSKILDE RIDEKLUB  
 
§ 1. Klubbens navn er ROSKILDE RIDEKLUB (ROR), og dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubbens formål 
er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af sportslige og selskabelige arrangementer, at 
formidle rideundervisning og at udbrede kendskabet til hesten, dens brug og pleje, samt på forsvarlig vis at 
opbygge, drive og vedligeholde Roskilde Ridecenter på Sct. Jørgensbjerggården.  
 
§ 2. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, og hver enkelt af dens 
medlemmer er som følge heraf forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og 
bestemmelser, herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.  
 
§ 3. Som seniormedlem kan optages personer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 18 år. Unge 
mennesker, der ved regnskabsårets begyndelse ikke er fyldt 18 år kan optages som juniormedlem. De er 
ikke valgbare til bestyrelsen, og de har først stemmeret fra det tidspunkt, hvor de er fyldt 18 år. En værge 
for et junior medlem med privat hest/pony opstaldet (pensionær) får samme stemmerettighed som 
pensionærer over 18 år. Støtte medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige 
aktiviteter, støtte medlemskab giver stemrettighed ved generalforsamlingen efter 3 måneders 
medlemsskab. Stævnemedlemsskab kan optages i klubben og giver ryttere mulighed for at starte stævner 
under Roskilde Rideklub, men ikke til at benytte faciliteterne på gården. Medlemsskabet gradueres ikke 
over året og det giver stemmerettighed ved Roskilde Rideklubs generalforsamlinger efter 3 måneders 
medlemskab. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Medlemskab er gældende fra 
indmeldelsesdato. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.  
 
§ 4. Medlemskontingentet for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og 
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud 
en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Såfremt betaling ikke er foretaget senest 1 måned 
efter sidste rettidige indbetalingsdag, slettes vedkommende som medlem. Hvis indmeldelse sker i løbet af 
regnskabsåret, beregnes kontingentet forholdsmæssigt som indmeldelseskvartalet ganget med 
medlemskontingentet, divideret med 4.  
 
§ 5. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 af klubbens medlemmer, der alle skal være fyldt 
18 år. Klubansatte kan ikke indvælges i bestyrelsen.  
 
Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges en formand og kasserer samt en formand for og 2 
medlemmer - hvoraf 1 kan være junior-medlem - til hvert af de følgende udvalg:  
 
1. Økonomiudvalg (udvalgsformanden er klubbens kasserer)  
2. Staldudvalg  
3. Elev- og juniorudvalg  
4. Aktivitetsudvalg (herunder jagtudvalg & PR- og sponsorudvalg) 
5. Centerudvalg (herunder spring udvalg) 
 
Stk. 3. Udvalgsformændene samt klubformanden udgør bestyrelsen. Formand, kasserer og formand for 
staldudvalg udgør forretningsudvalget.  
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Stk. 4. Ingen kan normalt vælges til formand for mere end 1 udvalg. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar 
og beføjelser skal præciseres i en funktions-beskrivelse.  
 
Stk. 5. Hvert udvalg kan efter behov og for kortere eller længere tid tilknytte sig - eller lade sig tilknytte - 
sekundære udvalg, som i givet fald repræsenteres i det ordinære udvalg, men ikke i bestyrelsen.  
 
Stk. 6. I tilfælde af vakance for en udvalgsformand, indtræder det pågældende udvalgs første medlem over 
18 år automatisk som formand. I tilfælde af vakance for et udvalgsmedlem, supplerer det pågældende 
udvalg sig selv i overensstemmelse med foranstående.  
 
Stk. 7. Samtlige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges for en periode på 2 år, dog således at 1 medlem 
fra hvert udvalg efter lodtrækning er på valg efter 1 år.  
 
§ 6. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden bestemmer tid og sted. Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved 
eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 4 af dens medlemmer er til stede og deltager i 
afstemningen.  
 
Stk. 2. Næstformanden, som vælges af den samlede bestyrelse på det første møde efter 
generalforsamlingen, træder under formandens forfald i dennes sted og bestrider i påkommende tilfælde 
posten som formand, indtil en ny kan vælges.  
 
Stk. 3. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Denne er 
åben for medlemmerne. Bestyrelsen foranstalter, at beslutninger kommer til medlemmernes kendskab.  
 
Stk. 4. Hvis en udvalgsformand er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan et medlem af det 
pågældende udvalg over 18 år deltage i bestyrelsesmødet.  
 
Stk. 5. Dagsorden med angivelse af de punkter, som skal behandles på det pågældende møde, udsendes 
således, at den er kommet frem til bestyrelsens medlemmer senest 5 dage før mødets afholdelse. Bilag til 
punkter til dagsordenen skal være kommet frem til medlemmerne senest 3 dage før mødets afholdelse.  
 
§ 7. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til fremme af klubbens formål.  
Stk. 2. Formanden og kassereren er bemyndiget til i fællesskab at underskrive de dokumenter om køb, salg, 
anden afhændelse og pantsætning, der er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som måtte blive 
truffet herom i medfør af vedtægternes § 9.  
 
§ 8. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.  
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes 
pr. e-mail eller sms til medlemmerne eller pr. brev til de medlemmer, som ikke har oplyst en mailadresse 3  
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eller mobilnummer til klubben, samt ved opslag på klubbens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 31. december.  
 
Stk. 3. Information om tid og sted for generalforsamlingen skal sammen med dagsorden og regnskab - samt 
såvel bestyrelsens som eventuelt indsendte forslag - være tilgængelig for medlemmerne senest 14 dage før 
den fastsatte dag.  
 
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, som har betalt forfaldent kontingent, og som har 
været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Samt en værge for pensionærer under 18 år. 
 
Stk. 5. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Revideret regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til forretningsudvalg 
7. Valg til øvrige udvalg 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 
§ 9. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af 
klubbens eventuelle faste ejendomme  
 
Stk. 2. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal (relativ majoritet), medens øvrige 
beslutninger træffes ved simpelt flertal jf. dog § 14. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.  
 
Stk. 3. Til forandring af gældende vedtægter fordres en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver 
ændring af vedtægterne skal forelægges Dansk Ride Forbund til godkendelse.  
 
Stk. 4. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver 
skriftlig afstemning.  
 
Stk. 5. Der kan på generalforsamlingen stemmes af fraværende medlemmer ved et tilstedeværende 
medlem forsynet med skriftlig fuldmagt - dog kan hvert medlem kun disponere over 1 stemme ved 
fuldmagt.  
 
§ 10. Regnskabsåret følger kalenderåret og afsluttes pr. sidste dag i dette. Regnskabet forelægges den 
ordinære generalforsamling til godkendelse efter at være revideret af 2 på den ordinære generalforsamling 
valgte revisorer.  
 
§ 11. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 4  
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§ 12. 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 
karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning 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.  
 
Stk. 2. 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 på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som 
afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.  
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds 
Disciplinærudvalg inden 4 uger.  
 
Stk. 3. I det i § 12 stk. 2 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og 
med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen for Dansk Ride Forbunds 
Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. 
indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under 
Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).  
 
§ 13. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver forlangende herom til bestyrelsen med 
angivelse af ønsket dagsorden.  
 
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 10 dage efter begæringens modtagelse.  
 
§ 14. Klubbens opløsning kan kun ske, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.  
 
Stk. 2. Ved den første generalforsamling skal beslutning om opløsning vedtages ved skriftlig afstemning og 
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
Ved den sidste generalforsamling kan beslutning om opløsning vedtages ved simpelt flertal.  
 
Stk. 3. Eventuelle aktiver skal ved klubbens opløsning komme ridesporten i Roskilde og omegn til gode på 
foranstaltning af Dansk Ride Forbund.  
 


