
Forslag til vedtægtsændring til afstemning på ordinær generalforsamling  

Forslagsstiller: bestyrelsen  

Ændringsforslag til §4 Medlemskab og kontingent 

Motivation:    

Efter dialog med HTK kommune har bestyrelsen for Vestegnens Rideklub modtaget følgende 

præcisering af Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven foreskriver, at foreningen skal være 

demokratisk opbygget og  bygge på aktivt medlemskab, hvilket bl.a. betyder at alle 

medlemmer, uanset alder har reel medbestemmelse og indflydelse på foreningens ledelse. Det 

kan gøres på flere måder, f.eks. ved stemmeret på generalforsamlingen og medlemsmøder 

ikke er reguleret på alder eller ved at medlemmer under 18 har tale og stemmeret via deres 

forældre. Det foreslås derfor, at klubbens love tilpasses så loven overholdes.  

Nuværende tekst: 

§ 4  

Medlemskab og kontingent I rideklubben kan optages aktive senior-og juniormedlemmer og passive 

medlemmer (støttemedlemmer). Juniormedlemmer er medlemmer under 16 år (indtil det kalenderår, hvori 

de fylder 16 år). Medlemmer over 16 år har stemmeret, når de har betalt kontingent og har været medlem 

af rideklubben i mindst 3 måneder. Seniormedlemmer er medlemmer over 16 år, som er valgbare til 

udvalg, men ikke bestyrelsen før det fyldte 18 år. Passive medlemmer er medlemmer der ønsker at støtte 

klubben økonomisk og ved afholdelse af arrangementer. Passive medlemmer betaler halvt kontingent, har 

tale- og stemmeret på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen, men kan ikke deltage i 

ridekonkurrencer. Æresmedlemmer kan udnævnes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en 

generalforsamling. Indholdet af et sådant forslag kan ikke drøftes, men alene afgøres ved skriftlig 

afstemning for eller imod forslaget. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 del af de afgivne stemmer. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har tale- og stemmeret på generalforsamlingen og valgbar 

til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato betaling af klubkontingentet er modtaget af 

bestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. 

Indmeldelsen skal ske senest 1 måned efter påbegyndt undervisning i rideskolen eller benyttelse af 

rideklubbens faciliteter. Ind- og udmeldelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

Ændres til følgende tekst: 

§4 

Medlemskab og kontingent I rideklubben kan optages aktive senior-og juniormedlemmer og passive 

medlemmer (støttemedlemmer). Juniormedlemmer er medlemmer under 16 år (indtil det kalenderår, hvori 

de fylder 16 år). Medlemmer over 16 år har stemmeret, når de har betalt kontingent og har været medlem 

af rideklubben i mindst 3 måneder. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres ved forældre/værge, som 

repræsenteres med én stemme pr. barn. Stemme kan kun angives ved personligt fremmøde. 

Seniormedlemmer er medlemmer over 16 år, som er valgbare til udvalg, men ikke bestyrelsen før det fyldte 

18 år. Passive medlemmer er medlemmer der ønsker at støtte klubben økonomisk og ved afholdelse af 

arrangementer. Passive medlemmer betaler halvt kontingent, har tale- og stemmeret på 

generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen, men kan ikke deltage i ridekonkurrencer. Æresmedlemmer 

kan udnævnes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en generalforsamling. Indholdet af et sådant 

forslag kan ikke drøftes, men alene afgøres ved skriftlig afstemning for eller imod forslaget. For vedtagelse 



kræves et flertal på 2/3 del af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har tale- 

og stemmeret på generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende fra den dato 

betaling af klubkontingentet er modtaget af bestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med 

mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Indmeldelsen skal ske senest 1 måned efter påbegyndt undervisning i 

rideskolen eller benyttelse af rideklubbens faciliteter. Ind- og udmeldelse af umyndige kræver samtykke fra 

forældre/værge. 

 


