Vedtægter for Islandshesteklubben Blossi
Navn, formål og hjemsted:
§l
Klubbens navn er Islandshesteklubben Blossi.
Klubbens hjemsted er i Slagelse Kommune
§2
Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesser som ejere og brugere af
islandske heste
ved afholdelse af alle former for arrangementer, der kan medvirke til fremme af formålet.
§3

Medlemsforhold:
Som medlem kan optages enhver person, der fremsætter anmodning om optagelse som
medlem.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, såfremt særlige grunde taler derfor, og
2/3 af bestyrelsesmedlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.
Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende
ordinære generalforsamling.
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun optages, såfremt eventuel restance til klubben er berigtiget.
§4
Udmeldelsen skal finde sted skriftligt til formanden. Udmeldelsen kan kun ske med 1
måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.
§5
Kontingent:
Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår (1/10 - 30/9) af generalforsamlingen, og
Indbetales senest d.1 februar for det pågældende regnskabsår.
§6
Medlemmerne er forpligtet til, at overholde klubbens love og bestemmelser samt loyalt og
engageret, at opfylde sine medlemsforpligtelser.

§7
Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges på en ordinær generalforsamling.
Medlemmerne vælges således, at 4 medlemmer vælges for 2 år og 3 medlemmer vælges for 1 år.
Det skal fremgå på generalforsamlingen, hvilke navngivne medlemmer, som vælges for henholdsvis
et år og to år.
Valgperioden er i øvrigt 2 år
§8
Generalforsamling:
Øverste myndighed er generalforsamlingen.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubbens virksomhed i de kommende år samt
budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Ordinær generalforsamling, afholdes én gang årligt i november - december måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, når mindst 2/3
af bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom eller mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav
herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal i så tilfælde afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af begæringen.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ordinær generalforsamling skal finde sted med
2 ugers varsel i klubbens medlemsblad og/eller hjemmeside og ved særskilt mail til medlemmerne.
Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge klubbens regnskab samt
eventuelt indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 i dagsordenen, skal være afleveret til
Formanden skriftligt senest den 1. november det pågældende år. på generalforsamlingen er alle
Medlemmer mødeberettiget.
Ingen medlemmer kan afgive stemme ved fuldmagt.
Et medlemskab giver én stemme.
§9
Regnskab og formue:
Regnskabs- og kontingentåret er 1/10 - 30/9. Regnskabet skal før den ordinære

Generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen.
§10
Tegning og hæftelse:
Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i
forening eller alle bestyrelsesmedlemmerne.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen form for personlig hæftelse for de klubben
påhvilende forpligtelser.
Klubben er ikke berettiget til og købe fast ejendom eller indgå lejeaftaler af væsentligt
omfang.
§11
Vedtægts ændringer:
Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre klubber eller lignende,
kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§12
Opløsning:
Til klubbens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål, som nærmere
bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling med almindeligt flertal.
Forinden skal eventuelle gældsforpligtelser være afviklet.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 19. november 2014

