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LOVE FOR NÆSTVED SPORTSRIDEKLUB. 
 

§ 1 
Foreningens navn er Næstved Sportsrideklub forkortet NSPR. Foreningens hjemsted er på Kasernen 
i Næstved kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts Forbund og 
er underlagt disses love og bestemmelser. 
Derfor er hvert medlem forpligtiget til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og 
bestemmelser, derunder de af de nævnte forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

 
§ 2 

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten, talentudvikle og at samle medlemmerne til 
udøvelse af denne idræt, på alle niveauer. Samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende 
hestens brug og pleje. Endvidere er klubbens formål at afholde stævner på alle niveauer samt at 
udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

 
§ 3 

I foreningen kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Passive medlemmer kan optages, med 
samme rettigheder som øvrige medlemmer; dog uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 
Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i 
arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt til 
bestyrelsen senest den 1. december. 
Æresmedlemmer kan på forretningsudvalgets forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion 
om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. 
For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til 
bestyrelsen/forretningsudvalg. 
§ 3a. Man optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. 
§ 3b. Medlemmer af FU er i siddende periode fritaget for at betale kontingent. 

 
§ 4 

Indmeldelse i Næstved Sportsrideklub skal ske elektronisk via foreningens hjemmeside ved oprettelse 
af profil og betaling af medlemskontingent. 

 
§ 5 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 
Medmindre der handles uagtsomt eller i strid med klubbens interesser. 

 
§ 6 

Medlemskontingentet for næstfølgende år, fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og 
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
Medlemskontingent opkræves forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. januar. 
Ved indmelding i løbet af året, vil kontingent blive opkrævet som følger: 
Ved indmelding inden 01.04. betales fuldt kontingent for året. 
Ved indmelding efter 31.03. og inden 01.07. betales 75% af årligt kontingent. 
Ved indmelding efter 30.06. og inden 01.10. betales 50% af årligt kontingent. 
Ved indmelding efter 30.09. betales 25% af årligt kontingent. 
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 kontingentbeløb, indtil 
lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset 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 er bemyndiget til at ændre på alle øvrige satser, men med ansvar overfor 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at nægte medlemmer adgang til klubbens aktiviteter hvis medlemmet 
ikke har betalt sine restancer. 
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§ 7 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, 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 bestyrelses-
medlemmers stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale over for 
bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets 
forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. 
forretningsudvalgsmedlem i distriktet 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 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 Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. 

 
§ 7c. 

I det af § 7b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med 
flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelse indbringes for Dansk Ride 
Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre 
rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre 
specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). 
Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens 
aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 7b og § 7c gælder, at 
kontingent for indeværende periode skal betales. 

 
§ 8 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt dem som forretningsudvalget 
indbyder. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, unge under 16 år har en stemme som 
varetages af forældrene, ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten. Medlemmet skal have 
været medlem af klubben i mindst tre måneder for at have stemmeret. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle stemmeberettigede får udleveret et stemmekort. 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel, samt med 
opslag i rytterstuen, og på hjemmesiden, medfølgende en dagsorden og evt. indkomne forslag. 
Forslag som ønskes behandlet, skal være indsendt til forretningsudvalget senest 1 uge før afholdelse 
af generalforsamling 
Senest 7 dage før generalforsamlingen, skal det reviderede regnskab foreligge. 
Det reviderede regnskab ville blive lagt på hjemmesiden og vil kunne printes herfra. 
Alle forslag som er forretningsudvalget i hænde rettidigt kan behandles, uanset om medlemmerne har 
rekvireret materialet eller ej. 
En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 
 

§ 9 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer til forretningsudvalg 
7. Valg af formænd for øvrige udvalg. 
8. Valg af næstformænd af øvrige udvalg. 
9. Valg af suppleant til forretningsudvalg 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
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11. Eventuelt. 
 

§ 10 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger 
træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret 
majoritet – jvf. § 16 og § 17. 
Der skal foretages skriftlig afstemning såfremt et medlem ønsker det. 
Valgbare til udvalg er medlemmer der er fyldt 16 år, og som har stemmeret. 
Valgbare til forretningsudvalget er medlemmer der er fyldt 18 år, og som har stemmeret. 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingen, referatet underskrives af referent og dirigent. 
(snarest muligt efter generalforsamlingen) 
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af 
foreningens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. 

 
§ 11 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af forretningsudvalget med mindst 7 
dages varsel, og skal afholdes når mindst en femtedel af stemmeberettigede medlemmer fremsætter 
ønske herom med angivelse af det emne som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes 
senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, 
afstemning m.m. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling. 

 
§ 12 

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer samt mindst 1 suppleant til et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalg vælges samlet på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer. 
Forretningsudvalg varetager foreningens anliggender overfor rideforbund, samarbejdspartnere, 
kommune m.m. 
Mindst 2 medlemmer af forretningsudvalg skal godkende køb og salg på klubbens vegne. 
Forretningsudvalgs medlemmer indtræder som medlemmer af bestyrelsen.  
Valgperioden for forretningsudvalgs medlemmer er to år. Suppleanter vælges kun for ét år. Der afgår 
hvert år mindst henholdsvis 2 eller 3 forretningsudvalgs medlemmer. I tilfælde af vakance for formand 
eller andet forretningsudvalgs medlem indtræder suppleanten i forretningsudvalg. Den indtrådte 
suppleant overtager det udtrådte forretningsudvalg medlems valgperiode. 
Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer forretningsudvalg sig selv indtil næste 
generalforsamling.  
Efter indtræden eller supplering konstituerer forretningsudvalg sig på ny. 
 
Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for de udvalg, bestyrelsen skønner der er 
behov for, formænd for udvalg skal være fyldt 18 år.  
Stævneudvalg er undtaget for ovenstående omkring valg af formand på generalforsamlingen. Den til 
enhver tid siddende formand for klubben er også formand for stævneudvalget. På 
generalforsamlingen vælges næstformand samt øvrige medlemmer til stævneudvalg minimum 4 
personer. Udvalget kan til enhver tid supplere sig med yderligere medlemmer. 
Bestyrelsen består af forretningsudvalg og formændene for de respektive udvalg samt 
næstformanden fra stævneudvalg, dog mindst 6 medlemmer. 
Udvalgene supplerer sig selv med mindst et medlem (undtaget stævneudvalg). Hvert udvalgs 
arbejdsområde, ansvar og beføjelser er præciseret i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse, 
disse funktionsbeskrivelser tages op på førstkommende bestyrelsesmøde og kan tilrettes af 
bestyrelsen. 
I tilfælde af at udvalgsformanden holder op, overtager den valgte næstformand, formandens 
beføjelser og forretningsudvalget udpeger en fungerende næstformand, denne fungerer indtil 
førstkommende generalforsamling hvor posten er på valg (uanset om formanden er på valg).  
I tilfælde af at næstformanden holder op gælder samme procedure. 
Formænd og næstformænd for udvalg vælges for 2 år, formænd vælges lige år og næstformænd 
vælges ulige år.  
 
Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år. 
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Følgende grupper af personer må ikke indvælges i bestyrelsen eller forretningsudvalg: 

 Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben 
holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub. 

 Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et 
lejeforhold mellem institution og klubben. 
I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse. 

 Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. 
 
 

§ 13 
Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgs møder, afholdes mindst 4 gange årligt, dog i øvrigt efter 
behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt eller e-
mail, med mindst følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat. 
2. Meddelelser fra formanden/forretningsudvalg. 
3. Rapport fra udvalgene. 
4. Aktuelle punkter (kan være flere 5-6-7-osv.) 
5. Eventuelt. 
 

Alle beslutninger i bestyrelsen og forretningsudvalg tages ved simpelt flertal, står stemmerne lige er 
formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldige beslutninger kan 
tages, skal mindst 2/3 del af bestyrelses/forretningsudvalgs medlemmerne samt enten formand eller 
næstformand være til stede og deltage i afstemningen. 
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører referat over mødet, 
dette udsendes hurtigst muligt efter mødet via e-mail og godkendes/underskrives på næste møde. 
Kassereren sørger for at medlemskontingentet opkræves og modtager alle indbetalinger. Kassereren 
udbetaler alle udgifter efter anvisning af formanden. Kassereren fører et medlemskartotek og 
foreningens regnskab. 
Forretningsudvalget disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. 
Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand/ kasserer. Disse er bemyndiget til at 
underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af 
generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør at lovens § 10. Der må ikke meddeles 
eneprokura. 

 
§ 14 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. 

 
§ 15 

Revisorer vælges som nævnt i § 12. 
Revisorerne skal hvert år, senest 10 dage før generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab 
og påse at beholdningerne er til stede. 
Revisionsformen er review, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har 
til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 

 
§ 16 

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 

 
§ 17 

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 generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ 
af de afgivne stemmer. 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. 
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Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 5 elle andet formål til fremme 
af ridesporten i Danmark. 
 
Vedtaget på klubbens generalforsamling 
Næstved den 28. marts 2014 
 
 
___________________________  _______________________ 
Merete Funch Jespersen   John Tingberg  
Dirigent     Formand 


