VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN VED HALS RIDEKLUB
Foreningens navn, hjemsted og formål
§1
Foreningens navn er:


Støtteforeningen ved Hals Rideklub

Hjemsted:


Aalborgvej 138, 9370 Hals
Aalborg Kommune
§2

Støtteforenings formål er:




At, rejse økonomiske midler, der kan medvirke til at støtte Hals Rideklubs aktiviteter.
At, udbrede kendskabet til ridesporten og medvirke til at støtte det kammeratlige
fællesskab og samvær i klubben.
At, indgå aktivt med hjælp til afvikling af klubbens aktiviteter.
§3
Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der har en interesse i hestesport og Hals Rideklub.
§4
Medlemmer over 18 år har stemmeret. For hvert medlem under 18 år kan
værge/forældremyndighedsindehaver stemme.
Kontingent
§5
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
Kontingentet betales forud for et år af gangen. Kontingentet skal hvert år betales ved udgangen af
januar måned. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i henhold til ovenstående slettes
automatisk af medlemslisten.
Udmeldelse
§6
Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til formand eller kassereren. Indbetalt kontingent
refunderes ikke ved udmeldelse.
Bestyrelsen
§7

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen
Bestyrelsen udgøres af mellem 3 og 5 medlemmer, hvoraf det tilstræbes at 1 bestyrelsesmedlem
skal være medlem/suppleant i Hals Rideklubs bestyrelse.
Bestyrelsen vælges for to år af gangen. På valg i ulige år stal er 2 (3) bestyrelsesmedlemmer og 1
(2) bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Genvalg kan finde sted på alle poster.
Ved eventuel vakance supplerer bestyrelsen sig selv blandt kredsen af medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
med en formand, en næstformand og en kasserer.
Tegningsberettiget for støtteforeningen er formand og kasserer, der begge skal have fuldmagt til
foreningens konti.
§8
Bestyrelsen bør søge at løse sine opgaver i enighed. Efter forhandling mellem Støtteforeningen og
Hals Rideklubs bestyrelse kan foreningens kontante midler løbende overdrages til Hals Rideklubs
bestyrelser til anvendelse i Hals Rideklub efter specifik angivelse af formålet. Støtteforeningens
bestyrelse kan udbetale á conto som støttebeløb, dog skal anvendelsen fremgå af det endelige
regnskab. Foreningen overskud går ubeskåret til aktiviteter, investeringer og drift af Hals Rideklub.
§9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har foreningens
medlemmer og hvem bestyrelsen måtte indbyde.
§ 10
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Der indkaldes skriftlig ved annoncering
på Hals Rideklubs Hjemmeside og/eller ved opslag på Facebook eller ved direkte henvendelse til
medlemmerne.
§ 11
Generalforsamlings dagsorden
Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Formandens beretning til godkendelse
Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse jf. § 7.
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har et hvert medlem/værge forældremyndighedsindehaver, som ikke har
kontingentrestance.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver beslutning om vedtægtsændringer et flertal
på mindst 2/3 del af de afgivne stemmer.
Regnskab
§ 12
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet og status forelægges generalforsamlingen
til godkendelse, og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Foreningens opløsning
§ 13
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler tilfalde Hals Rideklub. Opløsningen skal
godkendes på en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen
Sted: Hals Rideklub, Aalborgvej 138, 9370 Hals
Den: 6. juli 2016
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