
Forslag til vedtægtsændring til afstemning på ordinær generalforsamling 

Forslagsstiller:  Anita og Tina i bestyrelsen  

Ændringsforslag til §7 Generalforsamling og §9 Bestyrelsen  

Motivation: 
Vi har et mål om at gøre klubben endnu mere attraktiv ift. faciliteter, aktiviteter, arrangementer, stævner, 
opstaldning og rideskoleundervisning – kort sagt ’vi ønsker at blive Vestegnens mest eftertragtede 
ridecenter’.   
Opnåelse af dette mål vil kræve en stor indsats i form af menneskelige ressourcer, som har interesse og 
kompetencer til at løfte det ansvar og de opgaver, der i dag varetages af Bestyrelsen og Udvalgene.  
 
Det er nødvendig med ”flere hænder” til at udføre bestyrelsens opgaver.  Ved at øge antallet vil man kunne 
fordele og løfte flere af opgaverne. 
Dette gælder særligt:  

- Formandens opgaver 
- Kasserer 
- Forretningsudvalg 
- Stævneudvalg 

Desuden er der for lidt tid til at udføre andre udvalgsopgaver. Det er vigtigt at bestyrelsen kan involvere og 
få flere klubmedlemmer med til at tage ansvar og gøre en målrettet indsats.   
Vi foreslår derfor en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer (ref. forslag 2 fra DRF). 

- På generalforsamlingen vælges formanden direkte hvert 2. år.  
- Den øvrige bestyrelse vælges som medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

næstformand, kasserer, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer. 
- Valgperioden for bestyrelsens formand og medlemmer er to år (Formanden 2 år fra valget, 3 medlemmer 

i lige år og 3 medlemmer i ulige år). 
- Bestyrelsen nedsætter selv, efter behov, et antal udvalg/arbejdsgrupper.  

I hvert udvalg kan et eller flere medlemmer af bestyrelsen have sæde. 
- Hvert udvalg gives et mandat/funktionsbeskrivelse med angivelse af arbejdsområde, beføjelser, 

tidshorisont, rapportering og økonomiske rammer/budget. 
- Følgende må ikke medtages i klubbens bestyrelse:  Generelle undervisere, Lønmodtagere i klubben og 

ægtefælle/samlever og børn til overstående.  
- Der vælges kun 1 suppleant og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Det vurderes ud fra tidligere år, at der 

ikke er behov for 2 på hver post. 
- Desuden forsøger man at undgå at afholde Generalforsamlingen i uge 7 & 8 (Skolernes vinterferie). 
- Hvis ændringerne vedtages, anbefales det at gennemføre en ekstraordinær Generalforsamling 

umiddelbart efter de nye klublove er godkendt af DRF. Dermed kommer vi i gang allerede fra i år       

Det betyder, at klubloven ændres på følgende måde: 
 
  

VER, 31.01.2020 



Nuværende tekst, som skal ændres: 
 
”§ 9 Bestyrelsen  
Klubbens og rideetablissementets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen i henholdsvis 
lige og ulige år. Formand og kasserer udgør forretningsudvalget. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Følgende medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen: Ansatte på etablissementet, andre klubansatte og personer 
med familiemæssig tilknytning til allerede valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem 
indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig 
på ny. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg – hvert med et bestyrelsesmedlem som formand. Hvert udvalg 
udarbejder forslag til en funktionsbeskrivelse med angivelse af arbejdsområde, beføjelser og økonomiske rammer. 
Forslaget skal godkendes af bestyrelsen og er gældende indtil bestyrelsen træffer en anden beslutning.”  

 
Teksten ændres til: 

”§ 9 Bestyrelsen 
Klubbens og rideetablissementets anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  
Formand vælges direkte. 3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år.  
Fire af medlemmerne i bestyrelsen udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan vælge at 
uddelegere driftsopgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges bestyrelsessuppleant for 2 år. 
 
Følgende medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen:  
Generelle undervisere, Lønmodtagere i klubben og ægtefælle/samlever og børn til ovenstående.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af vakance for et 
bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten i bestyrelsen. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på 
ny. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen nedsætter selv efter behov et antal udvalg/arbejdsgrupper bestående af medlemmer i klubben, 
hvor et eller flere medlemmer af bestyrelsen kan have sæde. Hvert udvalg gives et 
mandat/funktionsbeskrivelse med angivelse af arbejdsområde, beføjelser, tidshorisont, rapportering og 
økonomiske rammer/budget. 
 
Bestyrelsen etablerer en valgkomité, der skal finde mulige kandidater til bestyrelsesarbejde på forhånd 
inden generalforsamlingen.” 
 

 



Nuværende tekst, som skal ændres: 

”§ 7 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling 
afholdes hvert år inden 1. marts. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden offentliggøres for 
klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel ved opslag på rideskolen og annoncering på VER’s hjemmeside.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 
februar. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 
offentliggøres sammen med dagsordenen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen foregår ved 
håndsoprækning, medmindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. På 
generalforsamlingen vælges personer ved almindelig stemmeflerhed, jfr. Dansk Ride Forbunds definition. Står 
stemmerne lige bortfalder forslaget.  
Øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger i h.t. § 6B, § 6C og § 13.  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Valg af 2 stemmetællere  
3. Formanden aflægger beretning  
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
5. Kassereren forelægger til godkendelse kontingent og orientere om budgettet for det kommende år  
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelse, jfr. § 10:  
Valg af formand, lige år  
Valg af kasserer, ulige år  
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 
10. Udpegning af ekstern revisor for 1 år 
11. Evt. 

Teksten ændres til: 

§ 7 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Skolernes vinterferie, uge 7 og 8, skal undgås til denne 
afholdelse. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden offentliggøres for klubbens 
medlemmer med mindst 14 dages varsel ved opslag på rideskolen og annoncering på VER’s hjemmeside.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. februar. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de 
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg offentliggøres sammen med dagsordenen. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 2 
medlemmer forlanger skriftlig afstemning. På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig 
stemmeflerhed, jfr. Dansk Ride Forbunds definition. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.  
Øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger i h.t. § 6B, § 6C og § 13.  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Valg af 2 stemmetællere  
3. Formanden aflægger beretning  
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
5. Kassereren forelægger til godkendelse kontingent og orienterer om budgettet for det kommende år  
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse, jfr. § 10:   
   - Valg af formand for 2 år.  
   - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, lige år. 
   - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, ulige år. 
8. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.  
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.  
10. Udpegning af ekstern revisor for 1 år.  
11. Evt.” 

 



Forslag til generalforsamling på VER 18. feb. 2020 

Stillet af Anita og Tina fra bestyrelsen 

Rygning  

Per har tidligere lavet et ”rygeskur”, hvor de som har sådanne ønsker kunne have sit ”friområde”. 
Desværre er det ikke noget, der bliver respekteret, og der ryges nu de fleste steder. 

Som ansvarlig klub med mange unge medlemmer under 18 år anser vi, at det ikke ønskelig med rygning på 
klubbens område. Vi ønsker derfor, at det bliver en del av klubbens ”varemærke”, at vi sigter mod at blive 
røgfri af hensyn til specielt de børn og unge, vi har i klubben. I en overgangsfase kan det accepteres, at der 
ryges i ”rygeskur”, men dette er kun en midlertidig ordning indtil vi er klar til at blive røgfri. 

Vi foreslår derfor, at der indsættes følgende tekst i klublovene: ” Der er rygning forbudt på klubbens 
område inkl. de nærmeste tilstødende områder. Dette gælder medlemmer, ansatte, gæster, ryttere, 
forældre og andre besøgende. Som en overgangsordning kan halvtaget ved siden af udlejningsboligen 
benyttes til rygning.” 

 

Interessetimer 
 
Fra 2020 skal en del af interessetimerne konverteres til godt udvalgsarbejde. Det betyder, at vi skal have et 
passende antal minimums interessetimer samt en del spændende timer i udvalgene. Det foreslås derfor, at 
interessetimerne sættes til minimum 24 timer pr. opstaldning samt en forventning om, at man deltager i de 
udvalg, der måtte passe bedst til interesse, kapacitet og kompetence. 

For klubben er det vigtigt, at medlemmer yder en indsats ifm. arrangementer, stævner, bestyrelsesopgaver, 
vedligehold af udstyr og udendørsarealer og andet klubarbejde. Målet er, at det skal være hyggeligt og 

socialt at arbejde sammen i klubben på tværs af rideskole og opstaldning 😊  

 


