Vedtægter
for Islandshesteklubben LandiAskja af 26. jan. 1992

1. Foreningens navn er Landi‐Askja. Foreningens hjemsted er Vejle kommune. Adressen er den
siddende formands adresse.
2. Foreningens formål er at samle ejere, brugere og øvrigt interesserede i et samarbejde om at
øge kendskabet til og brugen af den islandske hest. For at opnå dette vil foreningen
arrangere undervisning, rideture, foredrag og lignende for medlemmer og indbudte gæster.
3. Medlemskabet står åbent for alle ejere af islandske heste, samt for andre med interesse for
foreningens formål. Nye medlemmer er optaget i klubben, når kontingentet er betalt.
4. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves ved
udsendelse af e‐mail via sporti.dk eller tilsvarende tjeneste. Medlemmer som ikke har
adgang til en e‐mailadresse, skal selv oplyse herom. Stemmeret på generalforsamlingen
forudsætter betalt kontingent. Enkelt‐medlemskab giver stemmeret til det betalende
medlem. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret. Medlemskabet bortfalder, hvis
kontingentet ikke er betalt inden 15. januar. Kontingentet gælder fra 1. januar til 31.
december. Kontingentet er uændret hele året, men nye medlemmer, der betaler efter 31.
oktober et år, opnår medlemskab i det efterfølgende år.
5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dagsorden til den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning med fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i
lige år.
7. Valg af suppleanter. Der er 2 suppleanter.
8. Valg af revisor. Der er 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år
9. Fastsættelse af kontingent.
10. Næste års program.
11. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal afholdes en gang om året i februar måned. Der indkaldes ved
skriftlig meddelelse til hvert medlem mindst 4 uger før afholdelsen. Alle valg og beslutninger
på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan vedtægtsændringer
kun finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for
dette. Det er tilladt at stemme pr fuldmagt. Såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemningen
foregå skriftligt.
6. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker
det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom. Samtidig skal
de skriftligt til formanden meddele, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for 4 uger efter begæringen
derom er modtaget.
7. Foreningen ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for 2 år
af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette møde afholdes senest 4 uger efter
generalforsamlingen. Hvis et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid er forhindret i at
deltage i bestyrelsesarbejdet, indkaldes suppleanten. Bestyrelsen leder foreningen iflg dens
vedtægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger ved simpelt flertal.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen supplere sig med enkelte af
foreningens medlemmer, ligesom der nedsættes udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Ingen i bestyrelsen kan forpligte foreningen økonomisk eller indkøbe udstyr til foreningen,
uden der er flertal herfor i den samlede bestyrelse.
8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
9. Eksklusion af et medlem, der på utilbørlig måde modarbejder foreningen, kan ske på
generalforsamlingen.
10. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger inden for et tidsrum af 2 måneder beslutter det. For opløsningen skal
være et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Foreningens
eventuelle midler, penge, løsøre, eller fast ejendom skal ved foreningens opløsning og efter
at alle forpligtelser er afviklet, tilfalde Dansk Islandshesteforening.
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