
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE 

For  
 

Ebeltoft Rideklub  
Stiftet 1971  

 
 

Denne lov er vedtaget på generalforsamlingen  
Den 15. December1971  

Ændret ved generalforsamlingen  
1988,1996,1997, 1998, 2000 og 2016 

 

 

 

 



§ I Klubbens navn  
Klubbens navn er Ebeltoft Rideklub, forkortet ERK, og dens formål er, at varetage 
ridesportens interesser i Ebeltoft og omegn.  
Den er medlem at D.R.F under DIF og er således forpligtet til at rette sig efter disses love, 
reglementer og bestemmelser.  
Klubbens hjemsted er Syddjurs Kommune.  

 
§ 2 Bestyrelsen  
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 
år. Valget, der sker ved den ordinære generalforsamling, gælder for 2 år. Hvert lige år 
afgår 4 medlemmer og hvert ulige år 1-3 medlemmer. I tilfælde af vacance indtræder en 
valgt suppleant i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.  
Bestyrelsen konstitueret sig selv. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens 
anliggender og disponerer i enhver henseende på klubbens vegne. Alle beslutninger 
indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således, at formandens 
stemme gør udslaget, når stemmerne i øvrigt står lige.  
Ingen beslutninger gyldig, hvis ikke mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne har været til 
stede. 

  
§ 3 Andre udvalg.  
Andre udvalg, som f.eks. sportsudvalg, ungdomsudvalg, materialeudvalg o.a., nedsættes 
af bestyrelsen for et år ad gangen eller ad hoc.  
Der stilles ingen krav vedr. medlemskab for de nævnte udvalg.  
Medlemmerne af udvalgene kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.  
 

§ 4 Indmeldelse  
I klubben kan optages aktive, passive, juniormedlemmer (under 25 år) og 
stævnemedlemmer (alle aldre).  
Passive medlemmer har ingen stemmeret i sportslige anliggender og kan ikke starte 
konkurrencer. Juniormedlemmer under 15 år har ingen stemmeret. Stævnemedlemmer 
kan starte konkurrencer i ERK’s navn, men har ikke ret til at benytte ERK’s faciliteter og 
har ingen stemmeret. 
Indmeldelser i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde 
afgør spørgsmålet om optagelse.  
 
§ 5 A Æresmedlemmer  
Æresmedlemmer kan optages i klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag derom på en 
generalforsamling og det vedtages på denne.  
Æresmedlemmer er kontingentfrie og har stemmeret.  

§ 5 B Kontingentfrie medlemmer  
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke rider, men yder en hjælp til klubben er  
kontingentfrie og har stemmeret.  

 



 

 
§ 6 A Karantæne/udelukkelse  
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 over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne 
afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. 
Forretningsudvalget 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 flertal på 2/3 af de afgivne 
stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmet har krav på at være til stede og 
forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet 
indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.  
 

§6C  
I det af §6 B 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 Rideforbunds Ordens— og Amatørudvalg til 
afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra de andre specialforbund under Dansk 
ldrætsforbund (eksklusion).  
 

§ 7 Kontingent  
Kontingentet fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling. Kontingentet skal være 
indbetalt inden 1. Marts 1. September og udmeldelse skal ske skriftligt inden d. 31. 
December.  
 

§ 8 Regnskabsår  
Klubbens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December  
 

§ 9 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære  
generalforsamling afholdes ultimo januar og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel 
ti hvert medlem. Den er altid beslutningsdygtig uden hensyn ti antallet af fremmødte 
medlemmer.  

 



Dagsordnen er følgende:  
1. Valg al dirigent  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Behandling at fremkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse  
5. Valg af bestyrelse, ungdomsudvalg og suppleanter  
6. Valg af revisor  
7. Fastsættelse af årets kontingent  
8. Eventuelt  

 
Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningerne gøres skriftlige. Forslag til 
dagsordenens punkt 4 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed 
som den ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 1/3 af 
medlemmerne skriftligt henvender sig til formanden og forlanger dette samtidig med, at de 
skriftligt opgiver den dagsorden, som der ønskes behandlet. 
 

§ 11 Lovændringer  
Vedtagelse af lovændringer kræver 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmers stemmer. Alle andre spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed (se dog § 
6 og § 12).  
 

§ 12 Klubbens opløsning  
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden 
med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være 
ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den 
første generalforsamling vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.  
 

§13 Opløsning  
Dersom klubben opløses anvendes muligt overskud efter bestyrelsens bestemmelser til 
ridesportsligt formål.  
 

§ 14 Optagelse af banklån  
Bestyrelsen har bemyndigelse til optagelse af banklån eller lign. på max. 25.000,- kr.  

 


