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Generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 

Torsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00 

Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing Falster 
 

  
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
 
4. Behandling af indkomne forslag – Se bilag 1. 
 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 
 

6. Miljøindsats 
  
7. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 

På valg er: 
 
Marlene Jensen -  modtager genvalg 
Jeanette Jensen – modtager genvalg  
 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
 
9. Valg af juniorrepræsentant 
 

10. Eventuelt. 
 

 

På bestyrelsens vegne 



Forslag til vedtægtsændringer til behandling på klubbens ordinære 
generalforsamling. 
Forslag 1. 
Nedenstående forslag til vedtægtsændring er stillet af Lone Kastrup Madsen 
Forslag til tilføjelse til §6. 
§6.  
6A.  
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til 
et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til 
skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end 
halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen 
finder sted. 
  

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. 
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den 
pågældende klub er inhabil. 
  

6B.  
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes 
fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres 
sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne 
stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).  
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. 
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for 
Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger. 
  

6C.  
I det af §6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig 
afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via 
hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til 
afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til 
Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk 
Idræts Forbund (eksklusion 
 

Tilføjelse til §6 herefter benævnt som §6D 
Opsigelse af et medlems ydelser, det være sig opstaldning, part, undervisning eller 
benyttelse af faciliteter, kan kun finde sted hvis medlemmet gør sig skyldig i grov 
misligholdelse af indgået kontrakt, manglende betaling for ydelsen, eller hvis klubben 
ophører med at tilbyde ydelsen.  
Såfremt bestyrelsen mener sig berettiget til at udøve sanktion overfor et medlem,  kan 
bestyrelsen udelukkende agere ud fra §6 stk A, B og C. 
 

Motivering af forslaget: 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og kan vel bedst 
sammenlignes med et lands lovgivende forsamling. I et land ville der, ud over den 
lovgivende magt, også være en udøvende og en dømmende magt, som var adskilt 
fra hinanden( politi og domstole).  



I en forening er den udøvende og dømmende magt imidlertid varetaget af de samme 
mennesker, dvs. den til enhver tid siddende bestyrelse. Det stiller krav til de 
personer, som sidder i bestyrelsen, om at opføre sig ærligt og redeligt over for 
medlemmerne, for hvis skyld, de har påtaget sig at udføre bestyrelsesarbejdet.  
Der er imidlertid ingen garanti for, at en valgt bestyrelse opfører sig ærligt og 
redeligt over for de enkelte medlemmer. 
Jeg opfordrer derfor til at generalforsamlingen, som lovgivende forsamling, sikrer 
de enkelte medlemmers rettigheder ved at vedtage ovenstående forslag til tillæg til 
§6, som fremadrettet forhindrer en bestyrelse i at omgå vedtægterne og reelt smide 
et medlem ud af klubben ved at opsige opstaldningskontrakt eller andre ydelser og 
dermed fjerne grundlaget for medlemmets medlemskab af klubben.  
 

Forslag 2 

Nedenstående forslag til vedtægtsændringer er stillet af Tina Leire 
Forslag til ændring af §8 
§8. ændres fra:  
Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der alle skal være fyldt 
18 år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der vælges 2 suppleanter. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.  
  
Genvalg er mulig. 
  

Bestyrelsen konstituere sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – 
kasserer – sekretær), samt næstformand og menige medlemmer. 
  

På generalforsamlingen vælger juniormedlemmerne en juniorrepræsentant, som kan 
deltage i bestyrelsens møder. 
Juniorrepræsentanten vil have taleret men ikke stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen. 
Juniorrepræsentanten vælges for et år af gangen. 
  

Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg. 
Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar 
overfor den siddende bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være 
påkrævet. 
Alle medlemmer samt deres forældre/værge kan deltage i udvalgsarbejde. 
  

Udvalgenes sammensætning offentliggøres sammen med den nyvalgte bestyrelse på 
klubbens hjemmeside. 
  

I tilfælde af vakance for et menigt udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv. 
 

Ændres til: 
§8.  
Klubbens ledelse varetages af en formand, samt en bestyrelse på 4 eller 6 personer, der 
alle skal være fyldt 18 år. 



Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der 
vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.  
  

Genvalg er mulig. 
  

Formanden vælges på generalforsamlingen og skal sammen med resten af bestyrelsen 
konstituere sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – kasserer – 
sekretær), samt næstformand og menige medlemmer. 
  

På generalforsamlingen vælger juniormedlemmerne en juniorrepræsentant, som kan 
deltage i bestyrelsens møder. 
Juniorrepræsentanten vil have taleret men ikke stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen. 
Juniorrepræsentanten vælges for et år af gangen. 
  

Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg. 
Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar 
overfor den siddende bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være 
påkrævet. 
Alle medlemmer samt deres forældre/værge kan deltage i udvalgsarbejde. 
  

Udvalgenes sammensætning offentliggøres sammen med den nyvalgte bestyrelse på 
klubbens hjemmeside. 
  

I tilfælde af vakance for et menigt udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv. 
 

Motivering af forslaget: 
Forslaget stilles for at skabe mest mulig ro omkring bestyrelsens arbejde og 
formandsposten. Hvis formanden vælges på generalforsamlingen slipper man for, 
at der sidder et medlem, med et stort ønske om at blive formand, men som ikke tør 
melde sig under konstituering af bestyrelsen. 
Hvis formanden vælges på generalforsamlingen kan alle kandidater frit rejse sig og 
og motivere deres eget kandidatur og dermed vælges af generalforsamlingen. 
 

Hvis forslag til §8 vedtages, skal §11 ændres fra 
§11.  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden 
og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 
dages varsel på klubbens hjemmeside. 
  

Medlemmer over  18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt 
kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
  

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 



3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
8. Valg af juniorrepræsentant 
9. Eventuelt. 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og 
pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.v. 
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 
  

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt 
kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
  

Forældre/værge til medlemmer under 18 år har stemmeret med en stemme pr. barn og 
kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemskab.  
  

Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se dog §12 og 15. 
  

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 
medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6. 
  
Står stemmerne lige er forslaget forkastet. 
  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

Til: 
§11.  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden 
og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 
dages varsel på klubbens hjemmeside. 
  

Medlemmer over  18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt 
kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
  

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges il godkendelse. 
4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand 
7. Valg af øvrig bestyrelse og 2 suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
9. Valg af juniorrepræsentant 



10. Eventuelt. 
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og 
pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.v. 
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. 
  

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt 
kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
  
Forældre/værge til medlemmer under 18 år har stemmeret med en stemme pr. barn og 
kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemskab.  
  

Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se dog §12 og 15. 
  

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 
medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6. 
  

Står stemmerne lige er forslaget forkastet. 
  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

 


