Forslag til vedtægtsændringer Rebild Sportsrideklub GF 2021
Nuværende tekst
§8
Klubbens anliggender varetages af en
bestyrelse på 6 medlemmer og 1 suppleant,
der alle skal være fyldt 18 år.
Desuden vælger generalforsamlingen
formænd for de udvalg, bestyrelsen skønner
der er behov for. Disse formænd indtræder i
bestyrelsen. Udvalgsformændene
sammensætter selv deres udvalg med mindst
2 medlemmer yderligere, heraf 1
næstformand.
Følgende udvalg skal til enhver tid være
etableret i klubben:
1. Forretningsudvalg
2. Stævneudvalg
3. Juniorudvalg
4. Etablissementsudvalg
I tilfælde af vakance for udvalgsformanden
overtager den valgte næstformand
formandens beføjelser og udvalget vælger
nyt medlem af udvalget.
….

Forsalg til ændringer. Forslag til tekst, der skal
slettes, er overstreget. Ny tekst markeret med fed
§8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på
6 medlemmer og 1 suppleant, der alle skal være
fyldt 18 år.

Bemærkninger til forsalg til vedtægtsændringer

Desuden vælger generalforsamlingen formænd for
de udvalg, bestyrelsen skønner der er behov for.
Disse formænd indtræder i bestyrelsen.
Udvalgsformændene sammensætter selv deres
udvalg med mindst 2 medlemmer yderligere, heraf
1 næstformand.

I praksis fungerer udvalgene ikke via en
formand/næstformand, men som et samarbejde
imellem flere medlemmer, der alle refererer til
bestyrelsen via bestyrelsesmedlemmet.

Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i
klubben:
1. Forretningsudvalg
2. Stævneudvalg
3. Juniorudvalg
4. Etablissementsudvalg
5. Elevskoleudvalg

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af
Generalforsamlingen og derfor giver det ikke mening,
at der vælges formænd for udvalgene, før
bestyrelsen er sammensat.

5. Elevskoleudvalg tilføjet, da det er her ansvaret for
drift af elevskolen ligger.

Der skal til enhver tid være mindst én
repræsentant for hvert udvalg i bestyrelsen.
I tilfælde af vakance for udvalgsformanden
overtager den valgte næstformand formandens
beføjelser og udvalget vælger nyt medlem af
udvalget.
….
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§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i
marts måned. Forslag, som ønsket behandlet
på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 31. januar.

”§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts
måned. Forslag, som ønsket behandlet drøftet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 31. januar 1½ måned før
generalforsamlingen.

…..
Ved valg af formand for juniorudvalg har
juniormedlemmerne dog også stemmeret.
….
Dagsorden skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse.
4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse
af medlemskontingent og godkendelse af
andre kontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant for et år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt
….

Generalforsamlingen kan undtagelsesvist afholdes
på digitalt medie i tilfælde, hvor det ikke er
muligt, at afholde det ved personligt fremmøde
(f.eks. pga. nationale retningslinjer eller lignende
tungtvejende grunde). Hvis det er muligt at
afholde Generalforsamlingen ved personligt
fremmøde stilles der ikke digitalt medie til
rådighed. Mediet skal være normalt tilgængeligt
og det skal give mulighed for, at der foretages
digitale afstemninger.
….
Ved valg af formand for juniorudvalg har
juniormedlemmerne dog også stemmeret.
….
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse.

Baggrunden for forslaget til vedtægtsændringen:
Med brug af ordet ”behandling” kan det opfattes
som, at alle forslag fra medlemmerne vil kunne
komme til afstemning på Generalforsamlingen. Dette
vil dog ikke være tilfældet, hvis forslaget har
økonomiske konsekvenser for klubben. Det er
Bestyrelsen, der til enhver tid har ansvaret for
klubbens midler og jævnfør vedtægternes § 10
varetager dennes tarv på bedste vis, og således vil
forslag med konsekvenser for bestyrelsens fremlagte
budget for det kommende år, ikke kunne bringes til
en meningsfuld afstemning, da beslutningen kan
omgøres på det næstkommende bestyrelsesmøde
for at bestyrelsen stadig kan stå inde for det
fremlagte budget. En afstemning med (negative)
økonomiske konsekvenser for det fremlagte budget
vil desuden være at betragte som
Generalforsamlingens mistillid til bestyrelsen,
hvorfor bestyrelsen normalt vil være nødsaget til at
trække sig og herefter øjeblikkeligt indkalde til
Ekstraordinær Generalforsamling med valg af ny
bestyrelse.
Derimod skal sådanne forslag fra medlemmerne
drøftes på Generalforsamlingen, således at
Bestyrelsen kan inddrage denne drøftelse i
fremtidige beslutninger vedr. klubbens tarv og
klubbens økonomi generelt.
Fremsendte forslag fra medlemmerne uden direkte
negative konsekvenser for klubbens økonomi, vil dog
fortsat kunne komme til afstemning ved
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På generalforsamlingen vælges personer ved
almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved
simpelt flertal, se dog § 12
og § 15.

4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af
medlemskontingent og godkendelse af andre
kontingenter.
5. Behandling Drøftelse af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant for et år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

….

….

På generalforsamlingen vælges personer ved
simpelt relativt almindeligt flertal. Øvrige
beslutninger ved simpelt absolut flertal, se dog §
12 og § 15.
….

Generalforsamlingen jævnfør retningslinjerne i
vedtægternes § 11.
I lyset af de nuværende problemer med
forsamlingsforbud, skal det fremover helt
undtagelsesvist være muligt at afholde
Generalforsamlingen digitalt. Det vil dog til enhver
tid være at foretrække, at mødet afholdes ved
personligt fremmøde, da Generalforsamlingen også
fungerer som en betydende kommunikation imellem
medlemmerne og bestyrelsen og medlemmerne
indbyrdes, og at det digitale medie alt andet lige
giver ringere betingelser for dette. Dette er
baggrunden for, at der skal være tungtvejende
grunde til at afholdelsen foregår digitalt og at der
ikke til enhver tid gives mulighed for enkelt deltagere
kan deltage på Generalforsamlingen digitalt, hvis det
er muligt at afholde Generalforsamlingen ved
fremmøde
Da der ikke vælges formænd for juniorudvalget, er
det ikke relevant at juniormedlemmer har stemmeret
til formandsvalg.
Bestyrelsesmedlemmer vælges, som dem får flest
stemmer (simpelt relativt flertal – begrebet
”almindeligt flertal” findes ikke). For øvrige
beslutninger kræves at mere end 50 % af de afgivne
stemmer er for forslaget (simpelt absolut flertal).
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