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VEDTÆGTER
for

HOLTE RIDE-KLUB
NAVN OG FORMÅL.
§ 1.
Klubbens navn er Holte Ride-Klub.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Søllerød Kommune og
omegn og gennem det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab at samle medlemmerne
til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
Klubbens hjemsted er Søllerød kommune.
Klubbens emblem er en hestesko med klubbens initialer.
MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
§ 2.
Klubben er medlem af Dansk Ride-Forbund under Dansk Idræts-Forbund. Som følge heraf er klubben
og hvert enkelt af dens medlemmer forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love,
reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.
MEDLEMMERNE
§ 3.
I rideklubben kan optages aktive og passive medlemmer samt juniormedlemmer. Unge mennesker kan
kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen
og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, (myndighedskrav), bortset fra det i § 7
nævnte valg af juniormedlem til bestyrelsen. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret ved
deres forældre i foreningens demokratiske struktur.
Anmodning om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsen på dertil forskreven blanket, der rekvireres på
klubbens kontor. Ved anmodning om optagelse som medlem skal ansøgerens fødselsår og dag
opgives.
Medlemsskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om
forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For
vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke
kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
Ethvert medlem er berettiget til når som helst skriftligt overfor bestyrelsen at fremkomme med kritik
af eller forslag vedrørende klubbens virksomhed.
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