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Vedtægter for foreningen Rideruter Stevns 

§1 Navn 

Foreningens navn er Rideruter Stevns 

 

§2 Hjemsted 

Stk 1 Foreningen har hjemsted i Stevns Kommune. 

Stk 2 Foreningens postadresse er den siddende formands eller kasserers adresse. 

 

§3 Tilhørsforhold 

Foreningen er ikke tilknyttet nogen organisationer eller har nogen partipolitiske eller religiøse 

tilhørsforhold. 

 

§4 Formål 

Stk. 1 Foreningens formål er i samarbejde med lodsejere og offentlige myndigheder og andre interessenter, 

at fremme mulighederne for at ride i naturen i Stevns Kommune til gavn for Stevns’ ryttere samt bosætning, 

turisme og erhverv i hestesektoren.  

Stk. 2 Foreningen arbejder for:  

1. at skabe bedre muligheder for færdsel til hest i Stevns Kommune gennem oprettelse af lokale 

rutelaug, som kortlægger sammenhængende rideruter, hvor det er lovligt og velegnet at ride. 

2. at synliggøre ride muligheder i Stevns Kommune. 

3. at forbinde områder hvor ridning er tilladt via rideruter eller -stier.  

4. at anlægge ride ruter  

5. at forbedre adgang til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ridende. 

6. at fremme kendskabet til god ridekultur. 

7. at Stevns bliver en hestekommune, som tiltrækker ryttere, rideturister, stutterier, trænere, 

hesteejere mv. 

8. at skabe muligheder for fælles arrangementer f.eks. fælles rideture 

 

§5 Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte op om foreningens formål. 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.  

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et år.  

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.  

Stk. 5 Medlemskabet er personligt (eller en virksomhed) og giver én stemme pr. medlemskab på 

generalforsamlingen, såfremt medlemmet er fyldt 16 år på datoen for generalforsamlingen. 

Stk. 6. Det enkelte medlem angiver ved betaling sit navn og dette er den eneste information som foreningen 

opbevarer omkring medlemmet. 
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§6 Rutelaug 

Stk. 1. Alle med interesse for at kortlægge og etablere rideruter i deres lokale område kan danne et rutelaug 

ved indmeldelse i Rideruter Stevns.  

Stk. 2. Rutelaugene har den primære kontakt til de lokale lodsejere i det område som lauget geografisk 

dækker.   

Stk. 3. Hvert rutelaug organiseres med en tovholder, der er kontaktperson til bestyrelsen for Rideruter 

Stevns.  

Stk. 4. Bestyrelsen understøtter rutelaugenes arbejde ved f.eks. at bidrage til synliggørelsen af lokale ruter, 

koordinere samarbejdet på tværs af rutelaug og ved at fungere som talerør til offentlige myndigheder.  

 

§7 Kontingent 

Stk. 1 Kontingentet for det følgende år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder til 

betaling, i starten af det nye kalenderår og senest 1. marts ved overførsel til foreningens konto.  

Stk. 2 Medlemsåret/kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 3 Kontingentet er det samme uanset tidspunktet for indmeldelse.  

Stk. 4 Kontingentet kan ikke refunderes ved udmeldelse. 

 

§8 Ansvar 

Stk. 1 Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på det enkelte medlems eget ansvar og foreningen kan 

således ikke drages til ansvar for eventuelt opståede skader.  

Stk. 2 Ved ridning i foreningens regi sker det i overensstemmelse med god ridekultur. Det vil sige at vi kun 

rider på lovlige rideruter og -stier og udviser en hensynsfuld adfærd overfor vores omgivelser og 

medtrafikanter. Jvr. foreningens retningslinjer.  

Stk 3. Såfremt bestyrelsen mener at foreningens virke vil kunne indebære et erstatningskrav mod foreningen 

og/eller bestyrelsen så kan bestyrelsen tegne de nødvendige forsikringer. 

 

§9 Aktiviteter 

Stk. 1 Foreningens aktiviteter kan finansieres ved brugerbetaling eller af foreningens midler. 

Stk. 2 Bestyrelsen og rutelaugene samarbejder om at skabe og synliggøre aktiviteter i foreningens regi.  

 

§10 Valg af bestyrelse 

Alle myndige medlemmer, der har betalt kontingent, er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 

medlemmer, som på generalforsamlingen vælges for to år ad gangen, således, at der hvert andet år vælges 

to og hvert andet år tre medlemmer: Formand, kasserer og sekretær, som vil deltage aktivt i det 

organisatoriske og administrative arbejde, samt to bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges mindst 2 

suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage på 

bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
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§11 Foreningens ledelse 

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål, gældende 

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger i tæt samarbejde med rutelaugene. 

Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt 

sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær.  

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder et årshjul, med mindst 3 årlige 

bestyrelsesmøder. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 4. Formanden – og i formandens fravær kasserer eller sekretær – indkalder og leder bestyrelsens møder. 

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 

tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes 

mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Stk. 7. Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for at ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens 

formål og ikke overholder de rideregler, som er beskrevet af foreningen og som er aftalt med de lodsejere, vi 

har indgået samarbejde med. 

Stk. 8. Formand og kasserer tegner foreningen. Dog ved køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom, samt 

optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

 

§12 Regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister efter 

gældende lovgivning. 

 

§13 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og tid og sted offentliggøres på 

foreningens hjemmeside og/eller Facebook-gruppe med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 1. marts har 

betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 

c. Valg af stemmetællere 

d. Formandens beretning 

e. Regnskabsgodkendelse 

f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det næste år. 

g. Valg af hhv. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år vælges 2, ulige år 3) 

og 2 suppleanter  

h. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
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i. Behandling af indkomne forslag 

j. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 

hænde senest d. 1. februar. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning, 

vedtægtsændringer dog med 2/3 flertal. Hvis det begæres af blot én mødedeltager anvendes skriftlig 

afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig 

afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes simpelt flertal. 

 

§14 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 

1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens 

kendskab. 

Stk. 2. Tid og sted for en ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside og/eller 

Facebook-gruppe med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. 

 

§15 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for på en generalforsamling, hvor 

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, eller fra det tidspunkt 

generalforsamlingen vedtager. 

 

§16 Opløsning 

Stk 1. Til foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede 

medlemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamling/ 

ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen senest to måneder efter afholde en ny ekstraordinær 

generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver til hesterelaterede formål efter den opløsende 

generalforsamlings nærmere bestemmelser. 
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Stevns den 14. februar 2019 

Disse vedtægter træder i kraft ovennævnte dato, og er underskrevet af bestyrelsen: 

 

Formand:   Suzzi Sofia Bonde  ___________________________________ 

 

Kasserer:  Ingelise Schmidt  ____________________________________ 

 

Sekretær:  Claus Bjerge   ____________________________________ 

 

Best.medlem:  Sofie Nielsen   ____________________________________ 

 

Best.medlem:  Charlotte Lønborg Frantzen  ____________________________________ 

 

 


