Tappernøje, den 14. februar 2021

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter for Sydsjællands Køre- og Rideforening til ordinær
generalforsamling 10. marts 2021.

Tekst med blå skrift er tilføjelser til vedtægterne.
Tekst med rød overstreget skrift foreslås taget ud af vedtægterne.

§4
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Forfaldent kontingent
skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Motivation:
Medlemsåret går fra 1. januar til 31. december og derfor skal udmeldelse ske pr. denne dato da det tillige
er datoen for hvornår kontingent er forfalden. Denne bestemmelse er også i overensstemmelse med
udkast til vedtægter fra Dansk Ride Forbund.

§9
Tilføjes:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3
bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet
bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er
vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering
konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Personer, der er inhabile, jf.
Folkeoplysningsloven §5 stk. 4, må ikke besidde nogle valgbare poster i klubben, men må gerne sidde i
udvalg.

Motivation:
Det præciseres at medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Det er ikke en ny bestemmelse med flyttet til nyt
afsnit i §9 hvor det desuden er beskrevet hvordan det håndteres at en ny bestyrelse vælges samt hvordan
indtræden af suppleanter håndteres.

§ 10
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt flertal, se dog § 7. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. tages punktet af dagsordenen og kan genoptages,
hvis nogen ønsker dette. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 5
bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Motivation:
Det beskrives i vedtægterne at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
eller næstformanden ved formandens forfald. Det er en ændring fra tidligere hvor forslaget blev taget af
dagsorden. Denne bestemmelse er også i overensstemmelse med udkast til vedtægter fra Dansk Ride
Forbund.

§ 10
Beslutningsreferater skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter bestyrelsens
godkendelse.

Motivation:
For at øge åbenheden omkring bestyrelsens arbejde, så skal bestyrelsens beslutningsreferater
offentliggøres på klubbens hjemmeside. Det gøres også i dag, men ved at skrive det ind i vedtægterne, så er
det fremover stadfæstet i samme.

§ 12
Tid og sted for den ordinære generalforsamling skal meddeles klubbens medlemmer skriftlig med mindst 4
ugers 1 måneds varsel.

Motivation:
Det mest normale i foreningsvedtægter er at indkaldelse til ordinær generalforsamling skal sket med 14
dages varsel og forslag til behandling skal være indsendt på en bestemt dato.
Det forslås at indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel og forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Dermed opretholdes
opmærksomheden på muligheden for at sende forslag til behandling på generalforsamlingen, da de
færreste er opmærksom på en dato, f.eks. 31. december.

§ 12

Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem
af klubben siden 15. januar i mindst 1 måned og har betalt kontingent.

Motivation:
Det præciseres at stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen kræver 1 måneds
medlemskab samt at kontingentet er betalt. I §4 er anført at medlemskabet er gældende fra den dato
skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, men hvis man ønsker at have stemmeret på
generalforsamlingen, som er klubbens højeste myndighed, så skal man have betalt kontingent.

