Islandshesteforeningen Isafold
Vedtægter for lokalklubben Isafold af 1994

§ 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Isafold og dens hjemsted er Tisted i Mariagerfjord
Kommune. Isafold er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem af Dansk
Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.
§ 2. Foreningens formål At samle brugere, ejere samt andre interesserede i området omkring
Mariagerfjord i et samarbejde omkring den islandske hest. At arrangere undervisning, stævner, fællesture,
kurser og lignende, som vil give medlemmerne større kendskab til- og glæde af den islandske hest.
§ 3. Foreningen tegnes ved formandens eller – i dennes fravær – ved næstformandens underskrift. Dog ved
køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån/gældsætning af foreningen, af
generalforsamlingen.
§ 4. Medlemskab Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
§ 5. Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger ved almindelig
stemmeflertal. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3
medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer. Der kan foretages genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der på utilbørlig måde modarbejder foreningen eller dens formål. Et
ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse prøvet på generalforsamlingen.
§ 6. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang om året i januar måned. Meddelelse herom
sendes så vidt muligt med elektronisk post (e-mail) til hvert medlem med 1 måneds varsel og kan samtidig
læses på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig
form og med udtrykkelig begrundelse være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen er følgende:








Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden eller dennes stedfortræder
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Sekretæren udarbejder et kortfattet beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet skal godkendes af
generalforsamlingen og underskrives af dirigenten. Stemmeret:

afgøres ved almindeligt stemmeflertal og skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægtsændringer og evt. eksklusion af et medlem kræver, at mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal være udtrykkeligt anført i
indkaldelsen.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/5 af
medlemmerne eller mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne ytrer skriftligt og begrundet ønske herom, med
udtrykkeligt oplysning om, hvilke emner der ønskes drøftet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
senest 30 dage efter, at ønske herom er fremsat og indkaldelse til denne skal ske med mindst 14 dages
varsel.
§ 8. Kontingent Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling
den 1. januar. Medlemskab af foreningen ophører, hvis kontingentet ikke betales som anført.
§ 9. Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisoren vælges for ét år ad gangen og skal mindst én
gang om året (før generalforsamlingen) afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisoren kan ikke
samtidigt være medlem af bestyrelsen.
§ 10. Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær indkaldt
generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af medlemmerne er tilstede på en lovligt
varslet generalforsamling, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Såfremt der ikke er fremmødt det tilstrækkelige antal medlemmer til, at generalforsamlingen er
beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, der er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og hvor forslaget kan vedtages, hvis 3/4 af de
fremmødte stemmer for forslaget.
Ved ophævelse af foreningen, vil et eventuelt overskud gå til organisationen Ride spor Himmerland, eller
lignende organisation der varetager rideruter i Rold Skov.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. januar 2016

