
Vedtægter for lokalklubben Teitur Amager 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. marts 2018.  
 
Klubbens navn og hjemsted 
Klubbens navn er Teitur og blev stiftet den 28. marts 2000. Klubben har hjemhørende på 
Amager og hører under Dragør Kommune. 
 
Teitur er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk 
Rideforbund under Danmarks Idræts-forbund, og er derfor underlagt disses love og 
bestemmelser. 
 
Formål 
Formålet er at fremme islandshestesporten på Amager, og forståelsen af racens brug, 
såvel i terræn som på bane, samt at virke for udbredelsen af kendskabet til den islandske 
hest og dennes anvendelse i ridesporten. 
 
Medlemmer 
Medlemskab står åbent for alle ejere og brugere af den islandske hest samt for andre med 
interesse for foreningens formål og den islandske hest. I klubben kan optages aktive og 
passive medlemmer. Aktive medlemskaber kan være enten senior-, junior- eller 
familiemedlemsskaber. Juniormedlemsskab gælder fra 0-18 år, senior fra 18+ år og 
familiemedlemsskab gælder for ægtefæller/ samlever og børn (på samme adresse). 
 
Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen. 
 
Medlemskabet er gyldigt fra den dato kontingentet er betalt. 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt, og træder i kraft med det samme. 
 
Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis dette skylder klubben penge. Generalforsamlingen 
kan ekskludere et medlem såfremt vedkommende har handlet i åbenbar strid mod 
foreningens formålsparagraffer. Dette kræver 2/3 stemmeflertal Klubbens medlemmer og 
dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelse. 
 
Kontingent 
Det årlige kontingent og evt. indmeldelsegebyr fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentet, der forefalder til betaling den 31. januar, gælder for kalenderåret. 
Medlemmer, der melder sig ind efter den 1. oktober kan nøjes med at betale halvt 
kontingent for pågældende år.  
 
Bestyrelses medlemmer arbejder frivilligt og betaler ikke kontigent. 
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af første kvartal. Indkaldelsen skal ske 
skriftligt med mindst 14 dages varsel. 
 
  



Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag til 
bestyrelseskandidater kan dog også fremsættes på generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Referat af mødet føres til protokols og underskrives af ordstyrer og formand. 
Hvert tilstedeværende medlem af klubben har 1 stemme. Familiemedlemsskaber har én 
samlet stemme. Derudover accepteres stemmeafgivning ved fuldmagt, dog højst 2 
fuldmagter pr. person. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet højst 14 dage før 
generalforsamlingen. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. 
 
Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede. 
 
Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsesarbejdet 
 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af 
de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem at 
2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor (jf. Vedtægtsændringer) 
I tilfælde, af at blot et enkelt medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det 

kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 
5. Valg af revisor for 2 år og suppleant for et år 7. Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling 
Såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/5 af foreningen kræver det, skal bestyrelsen 
lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling med udførlig angivelse af hvilke sager, 
der ønskes behandlet. 
 
Indvarslingen, der skal foregå som til ordinær generalforsamling, skal ske hurtigst muligt, 
og senest 4 uger efter modtagelsen af ovennævnte anmodning. 
 
Til vedtagelse af forslag på en ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal. Dog 
kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem at 2/3 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor (jf. Vedtægtsændringer). 
 
Vedtægtsændringer 
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter kan kun finde sted på en 
generalforsamling. Forslag herom skal forinden være fremsat skriftligt af et medlem eller af 
bestyrelsen og udførligt bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringer kan kun besluttes med mindst 2/3 majoritet. 
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse.  



Bestyrelse 
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer.  
 
Formanden vælges på generalforsamlingen, hvorefter resten af bestyrelsen konstituerer 
sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med 
 

1. næstformand 
2. kasserer 
3. menige medlemmer og evt. suppleanter 

 
Valgperioden for alle bestyrelsens medlemmer er 2 år, således at formanden og halvdelen 
af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og næstformanden, kassereren 
og de resterende menige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 
 
Valgperioden for suppleanter er 1 år 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder afholdes 2-4 gange om året eller efter behov.  
 
Bestyrelsen indkaldes skriftligt eller pr. telefon. Alle beslutninger vedtages ved simpelt 
flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 
 
Tegningsret 
Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i forbindelse med 1 
medlem af bestyrelsen. 
 
I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog 
underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan 
bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. 
 
Regnskab og revision 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet godkendes af 1 revisor, der 
ikke må være medlem af bestyrelsen, samt af revisorsuppleanten. 
 
På den ordinære generalforsamling i lige år vælges en revisor. 
 
Opløsning 
Klubben kan opløses, hvis 3⁄4 af de fremmødte medlemmerne stemmer for det, ved en i 
dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis ikke 2/3 af 
medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende. 
 
Ved beslutning om opløsning af klubben overdrages klubbens eventuelle formue til en 
instans, som klubbens generalforsamlingen finder værdig til denne. Den ophævende 
generalforsamling vælger ved simpelt flertal 2 likvidatorer, der får til opgave at afvikle og 
overdrage eventuel formue til den førnævnte valgte instans. 


