VEDTÆGTER FOR RIDEKLUBBEN TVISTUR
§ 1
Foreningens navn er TVISTUR, SVENSTRUP, med hjemsted i Aalborg kommune, og
med adresse: Nordjysk Ridecenter, Flødalsvej 30, 9230 Svenstrup J.
§ 2
Foreningens formål er at give voksne og børn mulighed for ved motionering og
instruktion i ridning på islandske heste samt ved omgang med disse at få kendskab til
denne hesteraces specielle psyke og gangarter, samt at samle medlemmerne til fælles
aktiviteter omkring ridesporten.
§ 3
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.
§ 4
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, men sagen skal forelægges og endelig vedtages af
den førstkommende generalforsamling
§ 5
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kontingentet fastsættes hvert år af
generalforsamlingen på grundlag af budget fremlagt af bestyrelsen. Kontingentet
forfalder forud.
§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og 1 suppleant. Herunder fungerer et
juniorudvalg som er fast tilknyttet 1 bestyrelsesmedlem.
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes hvert år i
januar/februar måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel, med
følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning

Forelæggelse af regnskab med tilhørende status til godkendelse
Vedtagelse af budget/herunder fastlæggelse af medlemskontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem. Ekstraordinær
generalforsamling kan i øvrigt afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne
finder det påkrævet.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før, ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling afholdes.
§ 8
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen
afgår skiftevis med henholdsvis 2 og 3 hvert år.
§ 9
Foreningen skal opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14
dages mellemrum vedtager anvendelsen af eventuelle aktiver.
§10
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor D.I. (Dansk
Islandshesteforening)
§11
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand / næstformand – kasserer, der er
bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt
pantsætning, som er en følge af generalforsamlingen herom, i medfør af lovens §7. Der
må ikke meddeles eneprokura.

Svenstrup den 4. februar 1978

Med ændringer af 9. februar 2018

