VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN
”LINDEGÅRDENS VENNER”
1.
Lindegårdens venner er en støtteforening stiftet af forældre med tilknytning til ridesporten i
Lindegårdens Rideklub.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
2.
Støtteforeningens formål er, at skaffe økonomisk støtte til løsning af opgaver omkring
ridesporten og dens udøvere i Lindegårdens Rideklub samt yde hjælp ved arrangementer,
stævner mm.
3.
Støtteforeningens midler forvaltes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle skal være
fyldt 18 år.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, kasserer og sekretær.
Der afgår hvert år, henholdsvis 1 eller 2 medlemmer. Den første gang dog efter
lodtrækning.
Prokura gives to bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Der må ikke forekomme eneprokura.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Ved eventuelle vakance supplerer bestyrelsen sig selv blandt kredsen af medlemmer.
4.
Forslag fra støtteforeningens medlemmer om fremskaffelse af økonomiske midler og
brugen af disse, skal forelægges støtteforeningens bestyrelse med reference til
Lindegårdens Rideklubs bestyrelse.
En enig bestyrelse i støtteforeningen afgøre alene hvilke formål, der skal støttes.
5.
I støtteforeningen kan alle, som ønsker at støtte arbejdet i Lindegårdens Rideklub optages
som medlemmer.
Medlemmer under 18 år og medlemmer i restance har inden stemmeret.
Indmeldelse kan ske til enhver af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer.
6.
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for efterfølgende år.
Der ydes intet vederlag til nogen i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen,
generalforsamling eller arbejdet i øvrigt i støtteforeningen.
7.
Ændring af vedtægter og beslutninger i øvrigt, kræver simpelt stemmeflertal ved den
ordinære generalforsamling.
Ingen kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen.
8.
For at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, kræves skriftlig anmodning fra mindst
1/3 af støtteforeningens medlemmer.

9.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar måned,
og indkaldes med 14 dages varsel.
Den ordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling i Lindegårdens Rideklub.
Bestyrelsesmøder i støtteforeningen afholdes mindst 2 gange årligt eller efter behov.
10.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer
11.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisor.
8. Eventuelt.
Et referat fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten.
12.
For at opløse støtteforeningen kræves der mindst flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på
den ordinære generalforsamling.
Ved opløsning af støtteforeningen overgår alle støtteforeningens midler til Lindegårdens
Rideklub.
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