VEDTÆGTER FOR GIVE EGNENS RYTTERFORENING
1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Give Egnens Rytterforening. Forkortet GERF. Klubbens hjemsted er
Give kommune, fra 1. januar 2007 Vejle Kommune. Klubbens stiftelsesdato er den 26. marts
1991.
2. Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af undervisning og
rideøvelser af forskellig art, samt arbejde for kendskab til hesten og oplære navnlig ungdommen i
alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive
rideetablissement.
3. Dansk Ride Forbund
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor
klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement
og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
4. Medlemmer
I klubben kan optages aktive og passive seniormedlemmer samt juniormedlemmer. Alle der har
været medlem over 3 måneder og er fyldt 16 år har stemmeret. For juniormedlemmer har forældre 1
stemme pr. familie. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelse af
umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer kan ikke deltage i ridesportens
aktiviteter. Der kan optages langdistance-medlemmer i foreningen uden stemmeret. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
5. Æresmedlemmer
Mangeårige medlemmer i GERF, som har ydet en betydelig indsats for GERF igennem en årrække,
kan af generalforsamlingen ”ophøjes” til æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfri medlemmer af GERF.
6. Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Ved restance ud over 3 måneder slettes
vedkommende som medlem. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.
7. Karantæne/udelukkelse
7A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omgang, 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 afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets
forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt.
forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
7B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem
udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres
sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et 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 Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
7C I det af §7B omhandlende 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 Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra
andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra
andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
8. Regnskabsår
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet forlægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte
revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
og kan rekvireres af klubbens medlemmer ved henvendelse til kasseren.
9. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, og den årlige ordinære generalforsamling
indkaldes af bestyrelsen og afholdes i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel
via klubbens hjemmeside og pr. mail indeholdende dagsorden efter følgende retningslinier:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamling indsendes til foreningen senest 8 dage før
generalforsamlingen.
10. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Til vedtagelse af fremsatte sager
kræves almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtagelse af lovændringer, hvor det kræves at
2/3 af de lovligt fremmødte og de lovligt repræsenterede medlemmer stemmer for. Enhver ændring
af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse. Afstemning foregår ved håndsoprækning
medmindre mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en femtedel
af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom til foreningen i anbefalet brev med
angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Der regnes med en femtedel af det senest oplyste
medlemstal til DRF. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles via klubbens hjemmeside og pr.
mail med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres indkaldt af en
kreds af medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
12. Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 myndige medlemmer og vælges for 2 år ad

gangen af den ordinære generalforsamling. Medlemmerne afgår med min. 2 og 3 hvert andet år.
Hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter. Revisor vælges for 2 år ad gangen, med 1 revisor hvert
år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan finde sted.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Ingen medlemmer og bestyrelse hæfter for
klubbens gæld eller andre forpligtelser.
13. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er tilstede, og et forslag, der opnår simpelt
flertal mellem de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, betragtes som vedtaget af bestyrelsen.
Sekretæren fører og opbevarer referat over bestyrelsens møder, som godkendes på efterfølgende
bestyrelsesmøde.
14. Udvalg
Bestyrelsen nedsætter en række udvalg efter behov til varetagelse af klubbens daglige drift.
Udvalgene formulerer selv deres formålsparagraffer i dialog med bestyrelsen og er ansvarlige
overfor bestyrelsen.
15. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med
mindst 8 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af
klubbens fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved begge generalforsamlinger har stemt for.
Den sidste afholdte generalforsamling træffer bestemmelse vedrørende foreningens aktiver og
passiver – det besluttes hvilket almennyttige formål eventuelle midler tilfalder.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26/3 1991.
Ændret på generalforsamlingen den 8/3 1993.
Ændret på generalforsamlingen den 28/3 2001.
Ændret på generalforsamlingen den 27/3 2002.
Ændret på generalforsamlingen den 30/3 2005.
Ændret på generalforsamlingen den 29/3 2006.
Ændret på generalforsamlingen den 7/3 2017.
Ændret på generalforsamlingen den 7/3 2018.

