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Vedtaget den 10. marts 1900 
og med seneste ændringer på generalforsamlingen 2014. 



Navn og formål §1. 
 Klubbens navn er Sportsrideklubben. 
 Dens formål er at fremme ridesporten og interessen for og 

kendskabet til den ædle hest og dennes benyttelse til ridesport. Dette 
formål søges nået ved jagtridning, ved sportslige konkurrencer og ved 
opvisninger af forskellig art. 

 Endvidere kan klubben drive et rideetablissement, såfremt 
bestyrelsen skønner det naturligt som led i opnåelse af klubbens 
fornævnte formål, navnlig med henblik på at sikre mulighederne for 
gennemførelse af større internationale og elitestævner 

 Klubbens emblem er en hestesko, der omslutter et hundehoved; 
medlemmer, der har været medlem i klubben i 25, 40, 50, 60, 70 år 
modtager særlige emblemer. 

 Klubbens uniform er rød ridejakke med sort krave. 
 
 §2. 
 Klubben er medlem af "Dansk Ride-Forbund" under Danmarks 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. 

 
Medlemmer §3. 
 Indmeldelse af medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til 

sekretæren. 
 Æresmedlemmer kan optages i klubben efter indstilling, når 

bestyrelsen fremsætter forslag herom på en generalforsamling, og 
dette vedtages med simpel majoritet; der må ingen diskussion finde 
sted om forslaget. Æresmedlemmer har stemmeret på klubbens 
generalforsamlinger. 

 Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer 
og har kun stemmeret på generalforsamlingen om forslag, der direkte 
angår dem, dog ikke forslag af økonomisk art. 

 
Kontingent §4. 
 Kontingentet fastsættes på forslag af bestyrelsen ved den ordinære 

generalforsamling for tidsrummet 1. juli-30. juni. Årskontingentet 
opkræves helårs eller halvårs forud. Er kontingentet ikke erlagt inden 
1. oktober henholdsvis 1. april, udelukkes vedkommende af klubben 
og kan ikke indtræde igen uden mod betaling af restancen og nyt 
indskud. 

 Æresmedlemmer er kontingentfri. 
 Bestyrelse kan beslutte at nye medlemmer betaler et 

indmeldelsesgebyr.  
  
Udmeldelse §5. 
 Udmeldelse af klubben sker skriftligt senest 1 måned før et nyt 

halvårs begyndelse. 
Eksklusion Eksklusion af medlemmer, hvis optræden virker til skade for klubben 

kan på forslag af bestyrelsen foretages af generalforsamlingen (jfr. 
§16). 

 
Bestyrelse §6. 
 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 9-12 

medlemmer, heraf eventuelt en juniorrepræsentant. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. 
Juniorrepræsentanten vælges for en to-års periode, og må ved valget 
ikke være over tyve år gammel. Af de øvrige afgår hvert år 3 
bestyrelsesmedlemmer i den orden, hvori de er valgt. 



 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og 
kasserer. De 2 sidstnævnte kan være udenfor den valgte person-
kreds. 

 Klubben tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i 
forening. 

 
Jagtledelse §7. 
 På den ordinære generalforsamling vælges for 3 år et af klubbens 

medlemmer som formand for en jagtledelse samt 3-6 medlemmer for 
1 år som medlemmer af jagtledelsen. Kun aktive jagtryttere kan være 
medlemmer af jagtledelsen. 

 Såfremt jagtledelsen ikke er fuldtallig, kan den supplere sig i årets 
løb. 

 Der afholdes Jagtrytteraften hvert år i januar måned, hvor jagtledel-
sens udvidede beretning fremlægges. 

 Jagtledelsens opgave er at drive jagtafdelingen, fastsætte regler for 
jagtridning, tilrettelægge jagter samt føre regnskab for de relaterede 
aktiviteter. 

 Jagtledelsen er bemyndiget til, til dækning af udgifter ved afholdelse 
af jagter, at opkræve en for hver jagtsæson fastsat afgift pr. deltager. 

 Jagtledelsens formand har møde- og stemmeret på bestyrelses-
møderne. 

 
Udvalg §8. 
 Til i forbindelse med bestyrelsen at varetage særlige opgaver 

nedsættes udvalg. Udvalgene vælger udvalgsformanden for et år ad 
gangen. Mindst ét bestyrelsesmedlem, efter bestyrelsens valg, 
indtræder i hvert udvalg. Udvalget kan i øvrigt supplere sig selv i 
henhold til arbejdsopgaver. 

 
Bestyrelsesmøder §9. 
 Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 3 bestyrelses-

medlemmer. I bestyrelsesmøderne - på hvilke mindst 6 bestyrelses-
medlemmer må være til stede, for at gyldig beslutning kan tages - 
afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed, dog har 
juniorrepræsentanten ikke stemmeret i økonomiske anliggender. Er 
stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

 Sekretæren og kasseren kan deltage i bestyrelsesmøderne. 
 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.  
 
 §10. 
 Under formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. 
 

§11. 
 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og 

træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. 
 Regnskabsåret går fra 1. januar - 31. december. Regnskabet 

revideres af 2 af klubbens medlemmer, der vælges for 1 år på den 
ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab forelægges den 
ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 
 §12. 
 Bestyrelsen eller jagtledelsen kan på forslag af et medlem indbyde 

ikke medlemmer til at deltage i klubbens jagter og lignende. 



 
Generalforsamlingen §13. 
 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens 

anliggender, jfr. dog §11 1. stk. 
 
 §14. 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 

måned. 
 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal være bestyrelsen i hænde inden det foregående års 31. 
december. 

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser 
det for nødvendigt. Den skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer 
skriftligt indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden. 

 Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om 
dagsorden og bekendtgøres i medlemsbladet og/eller elektronisk. 
Varslet er 14 dage til ordinær generalforsamling og 8 dage til 
ekstraordinær generalforsamling. 

 
 §15. 
 Hvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. 
 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
 §16. 
 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel 

stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt efter nærværende 
love. 

 Til vedtagelse af forslag om eksklusion af et medlem, samt til 
midlertidige afvigelser fra førnævnte bestemmelser, kræves, at to 
tredjedele af de på generalforsamlingen stemmeberettigede stemmer 
for forslaget. 

 Til vedtagelse af forslag om ændringer i klubbens love, kræves, at 
mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst to tredjedele af 
de således stemmeberettigede stemmer for forslaget. Dersom der på 
en sådan generalforsamling ikke skulle være mødt det til beslutning 
tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes der inden 2 måneder med 
mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, og på denne 
generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedel majoritet 
uden hensyn til de mødendes antal. Til vedtagelse af forslag om 
klubbens opløsning kræves, at forslaget vedtages på 2 efter hinanden 
med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, 
hvoraf den ene skal være ordinær. På begge generalforsamlinger skal 
opløsningen vedtages med mindst to tredjedele majoritet af de 
stemmeberettigede medlemmer, og på den ene generalforsamling 
skal mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
stemme for opløsningen. 


