Vedtægter for Sydvestjysk Islandshesteklub Dreki
Lokalklub under DI.
§ 1. Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Sydvestjysk Islandshesteklub, Dreki. Klubben er pr. 17.01.2010 ændret til
en flerstrenget forening i.h.t. D.I.Fs foreningsvedtægter. Den har hjemsted i Esbjerg
Kommune.
Henvendelser kan ske til den til enhver tid siddende hovedbestyrelse.
Klubben er medlem af Dansk Islandshesteforening (DI). Da DI er associeret medlem af Dansk
Rideforbund under Dansk Idræts – Forbund, er klubben derfor underlagt disses love og
Bestemmelser
§ 2. Formål:
Klubbens formål er at samle folk, som er interesserede i islandshesten og alt det den kan
bruges til – alrid, ovalbaneridning, skovture, avl m.m. Endvidere skal klubben fremme
kendskabet til den islandske hests brug, røgt og pleje, bl.a. gennem kurser, foredrag og film.
Hjælpe nystartede og begyndere.
§ 3. Medlemskab:
Alle interesserede er velkomne som medlemmer.
Der er én form for medlemskab - Enkeltmedlemsskab - opdelt som følger:
Alder 0 - 24 år
Alder 25 - og opefter
Medlemskab for foreninger og institutioner kan kun tegne af én person. Medlemskab er
gyldigt fra den dato kontingentet er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt og træder i kraft med
det samme. Kontingentet bliver ikke tilbagebetalt. Eksklusion kan ske på generalforsamlingen
ved skriftlig afstemning, hvis et medlem har handlet i strid med foreningens
vedtægter. Det kræver 2/3 stemmeflertal. Stemmeflertal opgøres på baggrund af de
fremmødte. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende skylder
foreningen penge.
§ 4. Kontingent:
Årskontingentet for medlemsgrupperne fastsættes af generalforsamlingen og opkræves 1
gang om året den 1. januar Kontingentet indbetales via www.sporti.dk , og skal
være betalt inden udgangen af februar måned, herefter vil sletning af medlemslisten ske.
Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales 50% på medlemskontingentet for indeværende
kontingentperiode.

§ 5. Myndighed:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
en gang årligt – inden udgangen af januar måned. Beslutninger på generalforsamlingen
vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af at blot et medlem ønsker det, skal
afstemningen ske skriftligt. Alle fremmødte medlemmer over 13 år har stemmeret. Valg af
hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater.
Kun fremmødte medlemmer af Sydvestjysk Islandshesteforening Dreki, over 18 år kan vælges
til hovedbestyrelsen. Hvert tilstedeværende medlem af klubben har en stemme. Derudover
accepteres stemmeafgivning ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. person. Fuldmagten skal
være dateret og underskrevet højst 14 dage for generalforsamlingen.
§ 6. Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes som anført i § 5.
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til diverse udvalg
9. Eventuelt
Der føres protokol over generalforsamlingen og protokollen underskrives af dirigenten.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i klubbladet eller
eventuelt en lokal avis, eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og evt.
indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der
indkomne forslag vil det fremgå af foreningens hjemmeside senest 1 uge før
generalforsamlingen.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
Afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller besluttes af hovedbestyrelsen,
såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer kræver det. Anmodningen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om hvilke
sager der ønskes behandlet. Indvarslingen, der skal foregå som til ordinær generalforsamling,
skal ske hurtigst muligt, og senest 8 uger efter modtagelsen af anmodningen.
§ 8. Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges alle på generalforsamlingen. Det er bl.a.
hovedbestyrelsens opgave at koordinere samarbejdet mellem den/de selvstændige afdeling/er.
Hovedbestyrelsens indtægter stammer eksempelvis fra tilskud fra den/de enkelte afdeling/er,
eller øvrige selvskabte indtægter, medlemstilskud etc. Foreningens hovedbestyrelse og
medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser og har ikke ret eller krav på
nogen del af foreningens overskud, formue eller udbytte.

§ 9. Valg:
Hvert hovedbestyrelsesmedlem vælges for en 2årig periode. Formanden og 1
hovedbestyrelsesmedlem i ulige år og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i lige år.
Hvert år vælges endvidere 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. Suppleanterne deltager frivilligt
i hovedbestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. Ligeledes vælges en revisor og en
suppleant. Revisor og suppleanter vælges for en 1årig periode. Genvalg kan i alle tilfælde
finde sted.
§ 10. Forretningsorden og tegningsret:
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Alle
beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme
afgørende. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i forbindelse med
1 medlem af hovedbestyrelsen. Klubbens midler er placeret i et anerkendt og registreret
pengeinstitut.
§ 11. Regnskab:
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december. Kassereren fører regnskab over foreningens
indtægter og udgifter samt udarbejder status. Regnskabet godkendes af en revisor – der ikke
må være medlem af hovedbestyrelsen - samt af revisorsuppleanten.
§ 12. Vedtægtsændringer:
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling.
Forslag herom skal forinden være fremsat skriftligt af et medlem eller af hovedbestyrelsen i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver at mindst
2/3 af de lovligt afgivne stemmer er for forslaget.
§ 13. Klubbens opløsning:
Foreningens opløsning kan foretages når beslutningen herom træffes på en i dette øjemed
særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til at varetage klubbens oplæsning kræves
at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at ¾ af dem stemmer
for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget med ¾ majoritet,
uanset antal af stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning overdrages klub
bens eventuelle midler til Esbjerg Idrætsråd. Den ophævende generalforsamling vælger ved
simpelt flertal 2 likvidatorer der overdrager klubbens midler til førnævnte valgte instans.
Godkendt på generalforsamlingen den 16.1.2011

