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Ordinær generalforsamling den 18. februar 2020 
Nedenfor forslag til vedtægtsændring, som ønskes bragt op til afstemning; 

 

1. Ændringsforslag til § 9 – Bestyrelsen (udvidelse af bestyrelsen og nedlæggelse af 

forretningsudvalget) 

 

Motivation 

Vores motivation er et ønske om at gøre klubben endnu mere attraktiv ift. rideskoleundervisning, 
opstaldning, faciliteter, aktive udvalg, samt afholdelse af stævner og arrangementer, samt et ønske 
om at skabe et økonomisk overskud, som skal gå til forbedringer og vedligeholdelse.  
 
Det vil kræve ’hænder & fødder’ at løfte disse opgaver og derfor foreslås det, at udvide Bestyrelsen 
med mulighed for op til 7 bestyrelsesmedlemmer og samtidig udvide Forretningsudvalget til 4 
personer for at brede ansvar og beslutningsmandat mere ud, så klubben får et bredere demokratisk 
styre. Ligesom foreningen vil mindske dens sårbarhed da viden og ansvar fordeles bredere ud.  
 
Bestyrelsen skal naturligvis fortsat kunne træffe akutte og her-og-nu beslutninger – og her må det 
fungere således, at dem som ikke har mulighed for et hurtigt møde afgiver suverænitet til dem som 
har. Dette i lighed med erhvervslivet hvor en ledelsesgruppe godt kan træffe beslutninger uden at 
hele ledelsesgruppen er til stede. 
 
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. 
 
Nuværende tekst: 

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. 

 

Forslag 1 til ny tekst: 

Klubbens og rideetablissementets anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimalt 7 

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 (slettes). 
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Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. 

  

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 og fordeler opgaver blandt sig iht. Interesser og 

kompetencer. 

 

Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med medlemmerne og 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. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Sabrina Elmborg   Freya Madsen   Pernille Braad Jensen 
 
Heidi Profft Jakobsen   Annette Nielsen 
 

 


