








Ændringsforslag til §4 er stillet af bestyrelsen: Vi ønsker at forenkle kontingenttyperne 

04-03-2020 

Nuværende §4 

Som medlem kan optages enhver med interesse for ridning og kammeratskabet omkring hestesporten og som i øvrigt 

kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer optages efter følgende kategorier: 

A  medlem 

Medlemskabet omfatter kun bokslejere 

B- medlem 

Medlemskabet omfatter: elever, der modtager undervisning i rideskolen 

Hestepassere og øvrige aktive brugere 

C- medlem 

Medlemskabet omfatter sportsmedlemmer samt passive medlemmer 

A  medlemmerne har pligt til at deltage i de nedsatte udvalg.  Er A  medlemmet under 18 år, har 

forældremyndighedsindehaveren pligt til at varetage udvalgsarbejdet i barnets sted. A  medlemskab giver ret til post 

i bestyrelsen samt betroet post i udvalgene. 

B  medlemmet har ret til at arbejde i nedsatte udvalg. Er medlemmet under 18 år har forældremyndig-

hedsindehaveren ret til at deltage i barnets sted. B  medlemskabet giver ret til post i bestyrelsen samt betroet post i 

udvalgene. 

C  medlemmet har ret til at deltage i de nedsatte udvalg. Er C- medlemmet under 18 år, har forældre-

myndighedsindehaveren pligt til at varetage udvalgsarbejdet i barnets sted. C  medlemskabet giver ikke ret til post i 

bestyrelsen og ligeledes ingen ret til betroet post i udvalgene. 

Desuden kan bestyrelsen hvert år tildele folk med tilknytning til A- og B- medlemmer et æresmedlemskab, der er 

gældende for et år. Æresmedlemskabet giver samme rettigheder, som A  og B  medlemskabet. Æresmedlemskab er 

gratis. Æresmedlemmet vælges af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. 

Stk. 2 

Alle, som er medlem af Nyborg Rideklub og kan forevise gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt 

medlemskontingent, har stemmeret ved klubbens generalforsamling. For medlemmer under 18 år har én af 

barnets/den unges forældre/værge stemmeretten på dennes vegne.Ved forhold, som overvejende vedrører 

bokslejere på Ravnekærgård, kan der afgives én stemme pr. boks. Bokse, hvor hest/pony betales 100 % af rideskolen, 

har ikke stemmeret. 

 

 

Ønsket ændret til §4 

Som medlem kan optages enhver med interesse for ridning og kammeratskabet omkring hestesporten og som i øvrigt 

kan tilslutte sig foreningens formål.  

Medlemmer optages efter 3 følgende kategorier: 

Fuldt medlemskontingent: 

Her betales der fuldt medlemskontingent til klubben, her kan man stemme til klubbens årlige generalforsamling og er 

valgbar til bestyrelsen i Nyborg rideklub. 

Alle der har heste opstaldet, underviser, går til undervisning eller passer rideskole/ privat heste skal være fuldt 

medlem af klubben. 

Familiekontingent: 

Et samlet kontingent for hele familien, uanset antal, dog med samme adresse. 

Stævne kontingent: 

Ved betaling af dette kontingent, kan du starte stævner for Nyborg rideklub. 

Det giver ikke mulighed for at stemme til klubbens årlige generalforsamling, eller mulighed for at vælges til Nyborg 

rideklubs bestyrelse. 

Det giver ikke ret til at komme og undervise, modtage undervisning eller passe rideskole/ private heste i klubben. 

Stk. 2 

Alle, som er medlem af Nyborg Rideklub og kan forevise gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt fuldt 

medlemskontingent, har stemmeret ved klubbens årlige generalforsamling. 

For medlemmer under 18 år har én af barnets/den unges forældre/værge stemmeretten på dennes vegne. 

Forhold, som vedrører bokslejere på Ravnekærgård, kan der afgives én stemme pr. boks. 

Bokse, hvor hest/pony lånes/ejes af rideskolen, har ikke stemmeret 



Ændringsforslag til §7, forslag stillet af bestyrelsen: Afholdelse 1. kvartal, indkaldes via facebook, opslag på 

hjemmesiden og på opslagstavlen i stalden. 

Junior medlemmer udgår (er ikke konsekvensrettet sidste år) 

4. marts 2020 

§7 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år i februar. Indkaldelse til generalforsamlingen sker til medlemmerne via 

opslag, brev eller på hjemmesiden senest 3 uger før dato. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før dato. Kun forslag med angiven afsender medbringes til generalforsamlingen. 

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre 

1/4 af fremmødte ønsker skriftlig afstemning. 

Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af flertal af fremmødte. 

Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Udvalgenes beretninger 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Godkendelse af 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleant 

11. Valg af 2 revisorer 

12. Eventuelt 

 

Forslås ændret til: 

§7 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert i 

første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via opslag på facebook, på NRK hjemmeside og på 

opslagstavlen i stalden, med minimum 3 ugers varsel.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre 1/4 af fremmødte ønsker skriftlig afstemning. 

Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af flertal af fremmødte. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen indeholder som minimum: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Udvalgenes beretninger 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af 2 revisorer 

11. Eventuelt 



Ændringsforslag til §10, forslaget er stillet af bestyrelsen: Datoen for indbetaling ændres til den 15. januar, 

så vi kommer over i et nyt regnskabsår  

Nuværende §10 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges 

den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves årligt forud og 

er forfalden til betaling den 1. januar. 

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre og 

vedkommende kan kun genoptages på ny, mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig 

udmeldelse har fundet sted. 

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et 

medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at 

have modtaget påkrav herom. 

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

generalforsamlingen. 

 

Ændres til §10 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges 

den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves årligt forud og 

er forfalden til betaling den 15. januar. 

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre og 

vedkommende kan kun genoptages på ny, mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig 

udmeldelse har fundet sted. 

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et 

medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at 

have modtaget påkrav herom. 

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

generalforsamlingen. 

 

 


