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Vedtægter for Villingur 
 

 
 
§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Villingur, og dens hjemsted er den fungerende formands adresse. Klub-

ben er en lokalklub under Dansk Islandshesteforening (DI). 
 
§ 2 Formål 
Klubbens formål er at samle islandsheste-interesserede, især fra områderne omkring 

Rudeskov i Rudersdal kommune, med henblik på at gennemføre aktiviteter, der giver ryttere 
og ejere større glæde af hestene, samt styrker det sociale liv med andre ryttere i klubben ved 
foredrag, undervisning og forskellige typer af ture. 
Klubbens medlemmer holdes orienteret om arrangementerne via udsendelse af mails, 

klubbens hjemmeside samt Facebook- grupper. 
Klubben engagerer sig i forhold, som har betydning for udøvelsen af og interessen for 

ridning i vores lokalområde. 
 
§3 Medlemmer 

Som medlem kan optages alle med interesse for islandshestesporten. 
 
§ 4 Ordinær generalforsamling 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes hvert år i 
årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes ved e- mail med mindst 14 dages varsel 
og med angivelse af dagsorden og forslag fra bestyrelsen.  

 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af:  

a) Formand (for 2 år) - vælges i ulige år  
b) Næstformand (for 2 år) - vælges i lige år) 
c) Kasserer (for 2 år) - vælges i lige år  
d) 2 bestyrelsesmedlemmer - vælges hvert år  
e) 2 eller flere suppleanter - vælges hvert år  
f) 1 revisor - vælges hvert år 

7. Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes via e-mail til 
klubbens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. 
De indkomne forslag udsendes til medlemmerne hurtigst muligt efter fristens udløb. 

Bestyrelsens forslag udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. På ge-

neralforsamlingen må hvert medlem personligt afgive sin stemme. Afstemninger sker ved 
håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning fra 1 af de fremmødte stem-
meberettigede. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed i alle spørgsmål, 
hvor intet andet er anført i disse vedtægter. 
Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, som underskrives af formanden 

og dirigenten. 
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§5 Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen eller mindst 1/10 af medlemmerne kan begære ekstraordinær 

generalforsamling afholdt med anførsel af hvilket emne, generalforsamlingen skal behandle. 
Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 8 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæring. 
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle spørgsmål, der er optaget i 

indkaldelsen. 
 
§6 Kontingent 
Det årlige kontingent for det næst-følgende år fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentet forfalder til betaling den 1. februar med sidste rettidige indbetaling den  

21. februar. 
Kontingentet gælder for et kalenderår og er uafhængigt af på hvilket tidspunkt af året, 

indmeldelsen sker. 
 
§7 Udmeldelse 
Er kontingentet ikke betalt inden for den fastsatte tidsfrist, sker udmeldelse automatisk. 

 
§8 Bestyrelsen 
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer. 
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden i ulige år, 

næstformand og kasserer i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en kontaktperson til Dansk 

Islandshesteforening. 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
Sager afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 
 
§9 Regnskab 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Det reviderede regnskab uddeles på generalforsamlingen, eller det kan rekvireres hos 

kassereren. 
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

 
§9a og b Tegningsregler for foreningen 
§ 9a- Formanden og kassereren er fuldmagtshavere til foreningens konto og kan disponere 
over 
foreningens midler på foreningens vegne. 
§9b- Tegningsberettigede er formanden og kassereren i forening, som dermed sammen er 
underskriftberettigede for foreningen overfor 3. person. 
 
§10 Vedtægtsændringer 
Klubbens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er 

for ændringen. 
 
§11 Klubbens opløsning 
Opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling, der er specielt indkaldt til dette 

formål. For at opløsning kan finde sted, skal mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemme for 
dette. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling, der herefter med 2/3's flertal kan beslutte om opløsningen. 
Ved klubbens opløsning overdrages klubbens formue til en forening eller en organisation 

med det nærmest liggende formål, og generalforsamlingen vælger med simpelt flertal to 
likvidatorer, der får til opgave at gennemføre overdragelsen til den af generalforsamlingen 
udpegede modtager. 
 

Vedtaget på generalforsamlingen 5.februar 1998. 
Nyeste revision vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2022. 
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§9a tilføjet på generalforsamlingen den 6. februar 2001. 
 
Ændringer i §4 vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2003. 
 
Ændringer i §4 vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2006. 
 
Ændringer i §4 vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2008. 
Ændringer i §4 vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2014 om frist for afholdelse 
af ordinær generalforsamling. 
 
Ændringer i §8 om indførelse af en næstformand med konsekvens-rettelser i  §4 vedtaget 
på generalforsamlingen den 28. januar 2015. Desuden er der foretaget konsekvens-
rettelse i §6 om frist for kontingent-indbetaling. 
 
Ændringer i §4 vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2018 om frist for 
indkaldelse af ordinær generalforsamling og frist for indsendelse af forslag. 
 
Ændringer i §9 vedtaget på generalforsamlingen pr. mail marts 2021 om omformulering af 
teksten om tegningsregler for foreningen. 
 
Ændringer i §2, Klubbens formål, samt ændringer i §6, Kontingent, vedtaget på den 
ordinære generalforsamling 16. marts 2022. 


