
 

 

Tilmeldelsesblanket til undervisning og klubmedlemskab. 
 

Navn    Aktiv medlem (250 kr./halvår ):    

 

Adresse     

 

Postnummer  By  Tlf:     

 

Fødselsdag/år   E-mailadresse:                                                                                        .                                    

 

Jeg vil gerne have undervisning.  Jeg har aldrig redet før :    

 

   Jeg har redet i (år/måneder) :        

 

Medlemskab fra dato______________________________________ 

 

Optaget på hold fra dato ___________________________________ 

 

Der gives tilladelse til, at der må tages billeder af rytter til brug på hjemmeside og facebook . 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Underskrift: (er medlemmet under 18 år skal forældre/værge skrive under) 

 

 

 

Udmeldelse fra undervisning og klubmedlemskab 

 

Navn       

 

Adresse     

 

Postnummer  By  Tlf:     

 

Fødselsdag/år   E-mailadresse:                                                                                        .                                    

 

Medlemskab ophør fra dato________________________________(kan kun ske pr. 31.12 eller 30.6) 

 

Stoppet på hold fra dato ___________________________________ (kan kun ske pr udgang af næste md) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Underskrift: (er medlemmet under 18 år skal forældre/værge skrive under) 

 

 

På nuværende tidspunkt er der venteliste til alle holdende.  Elever vil blive optaget på de enkelte 

hold, når der er en hest ledig, som passer til de enkelte elever. Dette betyder, at der i nogle tilfælde 

ikke direkte tages hensyn til rækkefølgen på ventelisten. Sammen med denne tilmeldingsblanket er 

der udleveret velkomstbrev, klubvedtægter, sikkerhedsregler og brochure om rideundervisning i 

Sallingsund Hesteklub. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Sallingsund Hesteklub 

 

 

 

 

 
   Nautrupvej 19 

7870 Roslev 

www.sallingsundhesteklub.dk 



sallingsundhesteklub@live.dk 

VELKOMMEN TIL SALLINGSUND HESTEKLUB. 

 Tak fordi du har valgt at blive medlem af Sallingsund Hesteklub.  

 

Vores forening bygger på dejligt og godt samvær med den fælles interesse omkring heste.  

 

I dette materiale vil vi kort præsentere dig for vores klub, og introducere dig til 

vores fælles retningslinjer og sikkerhedsregler.  

 

Der er vedlagt klublove, sikkerhedsvejledning og undervisningsbrochure.  

 

Har du spørgsmål til materialet eller til klubben generelt er du meget velkommen 

til at tage kontakt til et bestyrelsesmedlem, eller sende en mail til klubben.  

 

Du finder oplysningerne på bagsiden af denne skrivelse.  

De vigtigste informationer omkring klubben finder du på tavlen i stalden. Det drejer sig om  

- Hvordan du skal forholde dig i tilfælde af UHELD, og førstehjælpskassen for hest og rytter 

er placeret på hylden ved døren ind til toilettet.  

- Hvordan du skal forholde dig i tilfælde af BRAND. Ildslukker hænger på væggen ved siden 

af tavlen.  

- Aktivitetsoversigt/undervisningsoversigt, samt banekort 

- Oversigt over, hvem der har de forskellige staldvagter 

- Liste over ejere/kontaktpersoner for de opstaldede heste 

- Invitationer til de forskellige aktiviteter, som du bliver inviteret til som medlem af vores 

klub.  

Forsikringsforholdene i klubben er således, at du opholder dig, og deltager i vores 

aktiviteter på egen risiko. Klubben har ikke en ulykkesforsikring mv. som dækker 
medlemmerne. Det er de enkelte hesteejere som skal sørge for den lovpligtige 

ansvarsforsikring på hestene.  

Stald- og ridemiljø: Alle er velkomne i klubben og vi opfordrer alle -nye som gamle- til at 

huske at hilse pænt på hinanden når vi mødes i stalden. Både når vi kommer og når vi går. 

Vi har en fælles interesse i at bevare og skabe det gode staldmiljø.  

Vi tolererer ikke mobning, og vi forventer at alle behandler hinanden med fornøden respekt. 
Vi taler ordentligt til hinanden og respekterer de ledere, som har deres gang i klubben.  

Alle behandler dyrene ordentligt, og hjælper med at passe på hestene i stalden.  

Brug af faciliteter: Klubben er et offentligt sted, og alle er velkomne i tidsrummet 6.00 til 

22.00. Bruger du staldgang, ridebane mv. skal du rydde op efter dig selv. Staldgang skal 

fejes, banen skal rives og hestepærer mv. skal fjerne fra staldgang, gårdsplads mv. Vi har 
alle et fælles ansvar for at holde faciliteterne pæne og indbydende. I rytterstuen forventes 

det at du selv rydder op efter dig.  

Du skal betale for at benytte ridebane og staldgang. Prisen afhænger af om du er medlem af 

klubben eller ej. Priserne kan du finde på vores hjemmeside.  

Har du spørgsmål, eller bemærkninger til materialet er du altid velkommen til at kontakte 

et medlem af bestyrelsen. Kontakt oplysninger finder du på hjemmesiden. 
 

Bestyrelsen har 6-8 bestyrelsesmøder om året og du kan finde referaterne af møderne på 

www.sallingsundhesteklub.dk under punktet om klubben.  

 

Undervisning i klubben varetages af ansvarlige undervisere. Du kan altid finde en oversigt 
over vores undervisere på opslagstavlen i stalden eller på vores hjemmeside. Ansvaret for 

http://www.sallingsundhesteklub.dk/


undervisningen varetages af undervisningsudvalget – Du kan kontakte udvalget hvis du har 

spørgsmål. Se hjemmesiden for kontaktoplysninger. Oversigt over holdfordeling, de 

forskellige elever, samt ledige tider kan du finde på tavlen i stalden, og på hjemmesiden.  

Klubben er en forening, som dagligt drives af den nedsatte bestyrelse, og der afholdes årligt 

generalforsamling for alle medlemmer i februar måned.  
Klubbens faciliteter er ejet af Hans Larsen, Nautrup Møllevej , 7870Roslev 

 

Du kan læse meget mere om klubben på vores hjemmeside.  



 
Introduktion 
Hos Sallingsund Hesteklub vil vi gerne give vores elever nogle gode oplevelser i arbejdet 
og omgangen med hestene. Vi underviser derfor både i selve ridningen, men også i 



omgangen med hestene. Vi mener, at læringen skal ske gennem leg og forståelse for 
arbejdet.  Vi er et lille sted med god stemning og masser af muligheder for uddannelse.  
Vi har undervisning fire dage i ugen og ansat tre undervisere (foruden 
privatundervisning). 
Denne brochure omhandler holdundervisningen hos Sallingsund Hesteklub og de 
forventninger du kan have til undervisningen og hestene. Derudover omhandler denne 
brochure også de forventninger Sallingsund Hesteklub har til dig som elev/forældre i 
holdundervisningen. 
Holdundervisning 

Alle, der har lyst til at få nogle gode oplevelser med hestene gennem læring og leg, kan gå 

til ridning hos Sallingsund Hesteklub.  

Der er mange muligheder for at få undervisning, som passer til dine ønsker. Vi har tre 

undervisere, som alle tilbyder privatundervisning og/eller hold undervisning afhængig af 

dig og dine behov/ønsker.  

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at komme forbi klubben og tale 

med vores undervisere. Du kan også sende en mail til sallingsundhesteklub@live.dk og få 

mere at vide om undervisning. Tilmelding til undervisning sker ved henvendelse til 

undervisningsudvalget, underviseren eller via mail til Sallingsundhesteklub@live.dk Du 

er ikke garanteret en plads på holdene, selv om du sender en tilmelding. 

Sallingsund Hesteklub tilbyder: 

• Holdundervisning på lånt hest. 

• Holdundervisning på egen hest. 

• Mulighed for halvpart i en hest. 

• Mulighed for enetimer hos to forskellige undervisere. 

Holdundervisning består af 5 elementer: 

• Fællesopvarmning i skridt og trav. 

• Generel træning  

• Fælles afslutning i trav og skridt. Kan foregå ved ridetur i Nautrup. 

• Fælles introduktion til forskellige øvelser/lege til og med hest 

• Individuel træning af enkelte øvelser. Træningen kan foregå på skift, og man 
kan derfor ikke forvente at man får individuel træning i hver undervisningstime. 

• Undervisningen på forældre/børnehold tager udgangspunkt i børnene og 
deres behov, og derfor afviger en undervisningen fra ovenstående. 

Undervisningen skifter mellem: 

• Grundlæggende ridning. 

• Dressur. 

• Grundlæggende spring. 

• Hestelege, fx Ponygames, Hesteagility, kvadrille mm. 



• Teori omkring opsadling, sadle af og dækkener mv. 

 

Undervisningstider 

Undervisningstider og løbende ændringer, bliver opdateret på vores hjemmeside. 

Tilmelding/udmelding 

Tilmelding til undervisning og eventuel ændring af hold kan aftales med underviseren 
eller per mail til Sallingsundhesteklub@live.dk. Udmeldelse skal foretages skriftligt med 
1. måneds varsel. Der gives ikke refusion for betalt undervisningsgebyr og 
medlemskontingent 

Betaling for undervisningen.  

Betaling skal foretages på de tilsendte opkrævninger, som udsendes månedsvis enten i 
papirform eller via mail. Betalingen dækker både undervisning og medlemskontingent. 
Der kan laves betalingsaftale, således at betaling foregår via bank. Hvis du er 
interesseret, kan du henvende dig til bestyrelsen.



 
Krav til rytteren 
Opsadling 

• Kom i god tid—senest 15 min. før timen starter 

• Hesten gøres klar og sadles korrekt op 

• Ingen ridning i stalden 

• Ingen løb/skrigen omkring hesten 

• Elever, som ikke har ryttermærke 1 og 2 eller er under 16 år, må ikke selv hente 

hesten ind fra fold.  

Undervisningen 

• Du må ikke trække hesten ind/ud før du får lov - og ikke før holdstart 

• Respekter underviseren og adlyd de ordrer du får 

• Underviseren bestemmer, hvilke heste der skal bruges, og hvem der rider på dem 

• Underviseren bestemmer indholdet af undervisningen 

Afsadling 

• Saddel hesten roligt af og læg alt udstyr på plads 

• Strigl hesten og rens hovene 

• Sørg for at der er pænt ryddet op efter dig 

• Forvent at du mindst skal bruge 15 min efter timen er slut 

Afbud 

• det er vigtigt at ringe afbud til underviseren, hvis du ikke kan komme 

Telefonnr. på underviserne. Du finder deres telefonnumre på vores hjemmeside 

eller på opslagstavlen i stalden sammen med holdoversigten. Der gives Ikke 

erstatningstimer.  

Påklædning 

• Reglementeret fodtøj (Lukkede sko, med glat bund og ingen snørre- helst 

gummistøvler eller ridestøvler. Hvis fodtøjet er kortskaftet skal man bære leggins) 

• Ridehjelm og sikkerhedsvest (klubben har noget du kan låne) i korrekt størrelse 

• Fingerhandsker  

 

 



Det gode ridemiljø 
Underviseren sikrer, at omgangen med hestene og mellem rytterne foregår på en god 
måde både før og efter undervisningen.  Underviseren er forpligtiget til at sikre, at alle 
befinder sig godt på holdet. I klubben taler vi pænt til hinanden og udviser respekt for 
vore medmennesker.  Vi tolerer ingen mobning mellem rytterne.  

Aldersrelateret træning 

Vi uddanner elever i henhold til ATK-metoden (aldersrelateret træningskoncept), hvor 
træningen er opbygget efter elevens fysiske evner og lyst. Vi ved, at ridning kan have en 
positiv effekt på børns fysiske udvikling og dette har stor fokus på i undervisningen af de 
mindre hold. Ridning styrker motorikken, koncentrationen, balancen og ansvarsfølelsen.   
Børnene skal lære de helt basale ting i ridningen (FUNdamentals). Her er især opstilling, 
korrekt brug af hjælpere og balance i højsædet. Læring gennem leg er vigtigt for de yngre 
ryttere, da en stor del af deres læring sker ved iagttagelser og efterligninger.  
Når eleverne, når til et punkt, hvor de gerne vil træne mere intensivt, bliver der fastlagt 
træningsplaner, hvor der bliver fastsat nogle mål. Disse mål findes samme med eleven 
selv og handler ikke nødvendigvis om at starte stævne. 
Vi differentiere vores undervisning, så den passer hver enkelte elev bedst muligt. Vores 
undervisere er derfor altid aktive under undervisningen - og alt undervisning foregår inde 
fra midten af banen, medmindre de fysiske forhold forhindre det. 

Sikkerhed i ridemiljøet 

Sallingsund Hesteklub ansætter kun voksne og ansvarlige undervisere, og der er max. 5 
elever på hvert hold. Alle skal ride med godkendt ridehjelm, sikkerhedsvest, samt have 
forsvarligt fodtøj på. 
Derudover tilbyder klubben løbende kursus i sikker omgang med hestene. Kurserne 
tager udgangspunkt i klubbens sikkerhedsregler, samt retningslinjer og vejledninger fra 
Dansk Rideforbund. 
Intropas 
Dansk Rideforbund har indført intropas til uerfarne ryttere. Når man har redet et stykke 
tid og kan den grundlæggende ridning og ved, hvordan man håndterer heste på en sikker 
måde, kan man gå til en lille prøve hos Sallingsund Hesteklub, hvor man viser, hvad 
man kan for at få et intropas.  





 
Ryttermærker 
Ryttermærkeuddannelsen har til hovedformål at lære rytteren at om en sikker omgang 
blandt hesten. 
De overordnede formål er: 

• At rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt. 

• At rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forstå hestens røgt og pleje. 

• At rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag. 

Klubben tilbyder med jævne mellemrum medlemmer, at kunne deltage i 
ryttermærkeundervisning. Se nærmere på vores hjemmeside og opslagstavlen i stalden. 
Vores målsætninger 

Børnehold under 8 år 

Disse hold er særlige, da forældrene skal deltage aktivt i undervisningen sammen med 

eleven.  
Formålet med dette hold er at give børnene en sikker start på ridningen og samtidig sikre 
at forældre og børn lærer at håndtere hestene korrekt under hele forløbet.   
Vi ønsker at styrke barnets naturlige udvikling og derfor også give den bedre muligheder 
uden for rideklubben.  
Opsadling og afsadling 
Dette sker i samarbejde mellem forældre og elev med vejledning fra underviseren. Alle 
hestene er rolige, og derfor er det muligt også for små elever at hjælpe til med at strigle 
og rense hove. Vi har det nødvendige udstyr for at eleverne selv kan nå, og hestene er 
vant til dette.  
Det er vigtigt, at forældre ikke stiller for store krav eller overtager opsadlingen. Barnet 
skal have ro til at nyde omgangen med hesten og lære tingene.  Det væsentlige er ikke at 
få redet i hele timen, men at elev og hest har haft en dejlig og god stund sammen.  
Undervisningen 
Børnene skal først lære de helt basale ting, såsom at sidde korrekt, at kunne standse, 
styre og drive hesten. Når de basale ting er på plads tilføjes der stille og roligt flere ting. 
På børneholdene sker meget af læringen igennem leg, hvor børnene er sociale med 
hinanden. Eleverne på dette hold vil max. blive undervist i 45 min. den resterende tid vil 
blive brug til læring omkring omgangen med hesten, enten før eller efter ridetimen.  



 

Nybegyndere på et almindeligt hold 

Opsadling og afsadling 
Under vejledning af underviser og andre erfarne ryttere skal eleven selv kunne sadle 
op/af efter 4 uger.  For mindre ryttere kræves der dog fortsat forældre hjælp til sadel og 
hovedtøj, da vores heste er relativ høje.   
Træningen 
Al undervisning foregår gennem lærende og legende træning af øvelserne. De første 4– 8 
uger arbejdes der med basis opstilling og balance. Eleven vil allerede fra første 
undervisningstime lære at standse, styre og drive hesten.  Vi har høj fokus på læringen 
sker i et trygt miljø, så eleven har ro til at lære. 'Hjælperne' introduceres senest 3 
måneder efter start og alt undervisning derefter vil basere sig på disse, således at eleven 
efter 1 år er bekendt med hjælperne og kan udføre dem i praksis.   
Dressurøvelserne indarbejdes gennem leg, og efter 6 måneder forventes det, at eleven 
kan ride en LC-program dikteret uden problemer.  
Efter ca. 2 år kan det forventes at eleven har styr på egen balance, kontrol over hesten og 
kendskab til ridelinier og volter, ride alle 3 gangarter og har en grundlæggende forståelse 
for grundridningen.  
Springningen anvendes kun som en del af den legende proces. 
 
 
 

Sallingsundhesteklub.dk 



Sikkerhedsvejledning 
Klubbens faciliteter 

Generelt 

 Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning, og vi opfordrer alle til at have hjelm 

på under alt omgang med hestene. 

 Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste 

 Alle elever under 18 år anvender godkendt sikkerhedsvest under alt ridning i 

klubben og vi opfordrer alle til at anvende sikkerhedsvest uanset alder 

 Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet 

 Ingen fører en hest uden trense eller træktov 

 Ingen løber eller råber i nærheden af hesten  

 Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med bidet 

 Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 

 Ingen anvender sporer uhæmmet.  

Stald 

 Heste på opbindings/strigleplads må ikke stå uden opsyn 

 ER staldgange mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to hest passere 

hinanden 

 Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. 

 Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand findes på opslagstavlen i stalden  

 For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller 

have tilsvarende viden 

Ridehus/bane 

 Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjem 

 Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille 

hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen 

 Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning og vi opfordrer alle til at 

benytte sikkerhedsvest ved springning 

 Alle elever under 18 år benytter sikkerhedsvest ved alt ridning. Vi opfordrer alle til 

at benytte sikkerhedsvest ved alt ridning.  

 Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset findes på porten ind til 

ridehuset 



 For at tiltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget 

ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.  

 I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end 

ryttere og undervisere samt evt. trækkere.  

 Det er IKKE tilladt at springe alene i klubben. Der skal mindst være en tilstede, 

som kan hjælpe hvis uheldet er ude. Vi ser gerne, at det er en voksen, som er 

tilstede, når der springes.  

Terræn 

 Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjem 

 Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille 

hæl og som ikke har snører, der kan hænge fat i bøjlen 

 Færdselsloven skal overholdes, og alle er forpligtiget til at vise hensyn til andre 

trafikanter 

 Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken. ’ 

Fold 

 En person kan kun føre en hest ad gangen til og fra fold 

 Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft 

 Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er 

klar.  

 For at lukke eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 

eller have tilsvarende viden og færdigheder 

Når ulykken sker 

 Stands ulykken 

 Giv livredende førstehjælp 

 Tilkald den nødvendige hjælp 

 Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet 

 De vigtigste telefonnumre findes på opslagstavlen 

Vedtaget af bestyrelsen for Sallingsund Hesteklub den 28. januar 2014 og fremlagt for 

generalforsamlingen 25. februar 2014. 



 

 
 

 
  

Klublove 
§1 Navn og Hjemsted 

Klubbens navn er Sallingsund Hesteklub. 
Klubbens forkortelse er SSH 

Klubbens hjemsted er Skive  Kommune. 
Klubbens stiftelsesdato er 14.9.2000. 
  

§1a 
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, 
hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte 

forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund 
fastsatte voldgiftsbestemmelser.  

 
§2 Formål 
Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten og at samle 

medlemmerne til udøvelse af denne sport, samt at oplære navnlig ungdommen i 
alt vedrørende hestens brug og pleje. 
 

§3 Medlemmer. 
 I hesteklubben kan optages senior og juniormedlemmer. Unge mennesker kan 

kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke 
valgbare til bestyrelsen, men har stemmeret på lige fod med seniorerne. 
Stemmeretten kan dog ved fuldmagt overdrages til et nærtstående familiemedlem. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i klubbens 
sportslige aktiviteter.  

Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af 
bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 
Udmeldelse fremgår af § 6a 

 
§4 Hæftelse 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld. 

 
§5A Karantæne 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 
udelukkelsesmåneder, 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 en halvdele 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. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et 

evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 



 

  
§5B 

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 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  Disiplinærudvalg inden 4 uger. 

  
§5C  
I det § 5B 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 Ride Forbunds Disiplinærudvalg 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 Dansk Idræts Forbund.  

 
§6 Kontingent 

Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad 
gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårlig forud og er 

forfalden til betaling den 1. februar og 1. august. For passive medlemmer 
opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 
1. februar.  

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med 
ansvar overfor generalforsamlingen. 

 
§6A Udmeldelse  
Udmeldelse skal, som udgangspunkt ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 

måneds varsel til 1. januar eller 1. juli. Lovlig udmeldelse kan foretages mundtligt 
til et bestyrelsesmedlem. Der sker automatisk udmeldelse, såfremt 

medlemsskabet ikke er betalt rettidigt og efter følgende 2 rykkere ligeledes ikke er 
betalt. I rykkerne skal der gøres opmærksom på, at medlemmets rettigheder er 
ophørt, indtil betaling er foretaget, og at hvis betaling ikke er fortaget inden den 

oplyste dato anses medlemmet for udmeldt i henhold til nærværende regel. 
Forfaldent kontingent skal betales uanet ophør af medlemsrettigheder. 
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som 

heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. 
Bestyrelsen kan ligeledes slette et medlem, i tilfælde af medlemmet skyld til 

klubben overstiger 500kr. Slettes et medlem, der har restance til klubben, kan 
den pågældende ikke blive medlem før restancen er indbetalt. 
 

§7 Bestyrelse 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, hvis størrelse mindst er 6 
medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. 

Generalforsamlingen vælger mindst 6 til bestyrelsen, samt 2 suppleanter. De 
konstituerer sig som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden 

vælger generalforsamlingen medlemmer til eksempelvis følgende udvalg: 
1. Ridehusudvalg 
2. Westernudvalg 



3. Terræn- og motionsudvalg 

4. Juniorudvalg 
Indstillingen til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra de og af de 

medlemmer der tilhører det pågældende interesseområde. Juniorerne indstiller og 
vælger deres egne kandidater. Bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig mellem de 
udvalg der tilhører den pågældende interesseområde og indtræder som formand 

for udvalget.  
I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem supplerer det pågældende udvalg 

sig selv og vælger ny formand som indtræder i bestyrelsen. Samtlige 
udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og halvdelen af medlemmerne fra 
hvert udvalg afgår hvert år, første gang efter lodtrækning. Generalforsamlingen 

kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg. 
Bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vælges for 2 år. Halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år. Endvidere afgår 1. 

Revisor hvert år. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 
 

§8 Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på 
forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med minimum flg. dagsorden. 
1. godkendelse af referat 

2. Meddelelser fra formanden 
3. Rapport fra udvalgene 
4. Evt. 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 5A. Står 
stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald 
næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 

2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. 
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.  

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et 
beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder 
med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m underskrives protokollen af 

bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

§9 Prokura 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste 
måde. Prokura skal 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 følge af 
generalforsamlingsbeslutning, der er truffet herom i medfør af lovens § 10. 

 
§10 Generalforsamling  

Generalforsamling er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i den sidste tirsdag februar måned. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den første tirsdag i februar. Tiden og stedet for generalforsamlingen 
skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne 
forslag skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis 
de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 



3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 
5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og 
pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige 
beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 11 og § 14. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 

medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 5B. Står stemmerne lige er 
forslaget forkastet. 
 

§11 Lovændring 
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver 

ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse. 
 
§12 Regnskabsår 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december. 
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter 

revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgt 
revisorer. 
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdes og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget 
for det kommende år. 
 

§13 Ekstraordinær generalforsamling.  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det 

for nødvendig, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer 
indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til ordinær generalforsamling. 

I sidste tilfælde skal den ekstra ordinær generalforsamling finde sted senest 3 
uger efter begæringens modtagelse. 

Ekstraordinær generalforsamling. Indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 
 
§14 Opløsning 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to 
efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 
Ved den første af disse generalforsamlingen skal beslutningen om opløsning 

vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. 

Eventuelle aktiver skal tilfalde ungdomsfremmende aktiviteter i Sallingsund 
Kommune. 
 

Sallingsund Hesteklub d. 28. februar 2008 
 


