
Vedtægter for Thurø Ridelaug  

§1 Navn  

Foreningens navn er Thurø Ridelaug.  

§2 Hjemsted  

Ridelauget har hjemsted i Svendborg Kommune.  

§3 Tilhørsforhold  

Ridelauget er ikke tilknyttet nogen organisationer eller har nogen partipolitiske eller religiøse 
tilhørsforhold.  

§4 Formål  

Ridelaugets formål er, i samråd med lodsejere og offentlige myndigheder, at etablere og udbygge og 
vedligeholde et ridestisystem således at der skabes mulighed for ridende, at nyde natur og samvær 
med ligesindede og dermed også styrke naturturismen. Ligeledes at arrangere rideture og aktiviteter 
der har relation til rytter og hest.  

§5 Optagelse  

Alle der har interesse for heste og natur kan optages som medlemmer.  

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formand eller kasserer.  

§6 Eksklusion  

Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, der er til skade for ridelauget, eller er i 
kontingentrestance med mere end 60 dage. Et ekskluderet medlem har ret til at blive hørt på ̊
ekstraordinær/ordinær generalforsamling, hvor der tages stilling til endelig eksklusion. Denne 
generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter bestyrelsesbeslutningen om eksklusion.  

Et ekskluderet medlem kan ikke genoptages i ridelauget, uden at indfri eventuel gæld til denne og 
uden bestyrelsens accept.  

§7 Kontingent  

Kontingentet for det følgende år fastsættes på ̊den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder 
til betaling hvert år den 1. januar.  

Medlemsåret/kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december.  

Medlemmer med kontingentrestance kan ikke deltage i ridelaugets aktiviteter. Kontingentet kan 
ikke refunderes ved udmeldelse.  



 

§8 Ansvar  

Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på ̊det enkelte medlems eget ansvar og foreningen kan 
således ikke drages til ansvar for eventuelt opståede skader.  

§9 Aktiviteter  

Foreningens aktiviteter kan dels finansieres ved brugerbetaling, fondsmidler, donationer eller 
kontingentet. De administrative omkostninger m.v. dækkes via kontingentet.  

Bestyrelsen alene afgør om en aktivitet kan godkendes til at foregå ̊i foreningens regi.  

§10 Ordinær generalforsamling  

Generalforsamlingen er ridelaugets øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 
februar måned.  

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, sammen 
med vedtægtsændringsforslag.  

Det reviderede regnskab fremlægges på ̊generalforsamlingen til godkendelse.  

Øvrige forslag, der ønskes behandlet på ̊generalforsamlingen skal fremsendes så̊ bestyrelsen har 
dem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Stemmeret for medlemmer under 16 år udøves af 
forældrene. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Formanden aflægger beretning om bestyrelsens arbejde samt godkendelse af denne.  
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af bestyrelse  

o  2 skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer som ordinært er på ̊valg  
o  2 suppleanter  
o  1 revisor.  

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.  
8. Eventuelt.  

Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv ved valg af formand, kasserer og sekretær.  

  



§11 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen eller mindst 25% af 
medlemmerne skriftligt anmoder herom, under angivelse af den ønskede dagsorden. Den 
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring.  

Der gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling, med undtagelse af dagsorden. Denne 
skal dog indeholde punktet ”Valg af dirigent og referent”.  

§12 Valg af bestyrelse  

Alle myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare til bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som på̊ generalforsamlingen vælges for to år ad gangen. 
Der er henholdsvis 2 og 3 medlemmer skiftevis på valg således at der sikres en kontinuitet i 
bestyrelsen. Formand og kasserer er ikke på valg samme år.                                                                                  
Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor. Disse vælges for et år ad 
gangen. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage på̊ bestyrelsesmøderne uden stemmeret.   

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, som vil deltage aktivt i det 
organisatoriske og administrative arbejde, samt to bestyrelsesmedlemmer.  

 

§13 Bestyrelsen  

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser ud fra foreningens formål. Mellem 
generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen. Bestyrelsen forpligtiger foreningen med sine 
handlinger. Bestyrelsen kan efter behov oprette og vælge forskellige udvalg og poster. 
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller et bestyrelsesmedlem ønsker det, dog mindst en 
gang hvert kvartal. Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel eller efter en enig aftale. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende.  

Foreningen tegnes af formand og kasser. 

Kassereren er pligtig at fremlægge regnskabet på ̊forlangende.  

Bestyrelsen kan vælge at holde møder for lukkede døre.  

§14 Regnskab og revision  

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Kassereren har ansvaret for 
regnskabsførelsen. Driftsregnskab og status forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorefter det 
forelægges revisoren til revision. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den 
ordinære generalforsamling.  



Formand og kasserer har hver for sig adgang til foreningens bankkonto. (tegningsret til økonomiske 
dispositioner)  

§15 Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer kan ske på lovligt indvarslede generalforsamlinger og kræver at mindst 2/3 af 
de fremmødte stemmer for. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder forslaget.  

§16 Foreningens opløsning  

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. En 
beslutning om opløsning kræver at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og 
at mindst 75 % af disse stemmer for en opløsning. Kan dette ikke opnås, men der ved afstemning er 
flertal på 75 % af de fremmødte, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling 
til afholdelse indenfor 1 måned, hvor forslaget skal genfremsættes og da kan vedtages med et flertal 
på 75 % af de fremmødte.  

Ved foreningens ophævelse tilfalder eventuelle midler Thurø Skove. Midlerne skal anvendes i 
forbindelse med at bevare skoven til glæde for almenvældet, herunder bevarelse af skovens 
biodiversitet. 

 

Ændret ved generalforsamling 18 februar 2020. 
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