
Vedtægter for islandshesteklubben Jökull
1. Navn og hjemsted 

Islandshesteklubben Jökull er opretet    975. Klubben er hjemmehørende   Syddjurs kommune og 
dækker pr mært Djursland og omegn. Jökull er medlem af Dansk Islandshesteforen ng, der er assoc eret
medlem tl Dansk R de Dorbund under Danmarks Idræts- forbund og er derfor underlagt d sses loee og 
bestemmelser. 

2. Formål 

Doren ngen har som formål, at stmulere et kammeratl gt sameær for børn, unge og eoksne eed, at 
udbygge kendskab tl og brug af den  slandske hest. 

3. Medlemskab 

Medlemskab står åbent for alle ejere og brugere af den  slandske hest og for andre med  nteresse for 
foren ngens formål.
Der fndes 2 medlemskaber:m 
Børne/Unge medlemskab t.o.m  7 år.
Voksen medlemskab fra  8 år.

4. Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt eedkommendes opførsel str der mod foren ngens 
eedtægter eller medlemmet på særl g groe måde har tls desat s ne medlemspl gter. Medlemmet har 
krae på at bl ee hørt  nden bestyrelsen træfer afgørelsen og få sagen prøeet eed førstkommende 
generalforsaml ng. 

5. Kontingent 

Det årl ge kontngent fastsætes af generalforsaml ngen. Kontngentåret følger kalenderåret, og 
kontngentet forfalder tl betal ng senest d 3 / . yye medlemmer skal efer  / 0 kun betale halet 
kontngent for resten af året. Medlemskabet af foren ngen ophører, når kontngentet  kke er betalt. 

      6.a Bestyrelse

Doren ngen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer som eælges for 2 år af gangen og 
således, at der er ealg tl 3 bestyrelsesposter ul ge år og tl 2 andre   l ge år. Genealg kan fnde sted. 
Ende dere eælges 2 suppleanter. 

Valgbar tl bestyrelsen er et heert medlem, der er fyldt  8 år. Bestyrelsen konsttuerer s g sele. 
Bestyrelsen leder foren ngen  følge dens eedtægter og træfer alle for foren ngens dr f nødeend ge 
beslutn nger med s mpelt fertal. Bestyrelsen er beslutn ngsdygtg, når m ndst 3 medlemmer er tl 
stede, her blandt formanden eller eed dennes forfald næstormanden. 

Medlemmerne af bestyrelsen hæfer  kke personl gt for klubbens økonom , og med m ndre der er 
foregået strafare handl nger   forhold tl anden loeg en ng, kan medlemmerne  kke forfølges 
økonom sk. 

Doren ngen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen   foren ng eller eed en af d sses forfald 
 ndtræder næstormanden. Ved køb, salg, pantsætn ng af fast ejendom eller låneoptagelse kræees 
godkendelse af generalforsaml ngen. 



6.b Udvalg

Udealg tegnes af aktee Jökull medlemmer

7. Generalforsamlingen 

Generalforsaml ngen er foren ngens øeerste mynd ghed og skal  ndkaldes en gang om året   noeember 
måned eed skr fl g  ndkaldelse   medlemsblad, ma l eller bree tl heert medlem m ndst   måned   
foreejen  ndeholdende dagsordenen. Indkaldelsen lægges samtd g på hjemmes den. 
Generalforsaml ngen eælger s n d r gent, som  kke må eære medlem af bestyrelsen. 

Dagsorden skal m ndst omfate følgende punkter:m 

 . Valg af d r gent og referent. 
2. Dastslåelse af generalforsaml ngens loel ge  ndkaldelse. 
3. Bestyrelsens beretn ng eed formanden tl godkendelse. 
4. Dorelæggelse af regnskab eed kassereren tl godkendelse. 
5. Drøfelse af økonom en for det kommende år. 
6. Dastsætelse af kontngent. 
7. Behandl ng af  ndkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af to suppleanter tl bestyrelsen. 
 0. Valg af ree sor og ree sorsuppleant. 
  . Eeentuelt Under punktet Eet. kan der fr t drøfes alle forhold eedr. foren ngen, men  kke træfes

beslutn nger. 

Dorslag der ønskes behandlet på den ord nære generalforsaml ng fremsendes tl bestyrelsen senest 
3 uger før generalforsaml ngen. Dorslagene ofentl ggøres på hjemmes den senest  4 dage før 
generalforsaml ngen. 

Heert fam l ekontngent har to stemmer. Selestænd ge medlemmer   stemme. Alle afgørelser 
bortset fra eedtægtsændr nger og eksklus on træfes med s mpelt fertal.

Vedtægtsændr nger og eksklus on kræeer 2/3 fertal. 

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraord nære generalforsaml nger skal  ndkaldes, såfremt  /5 af medlemmerne eller m ndst 2 
bestyrelsesmedlemmer skr fl gt ytrer ønske herom med ang eelse af det emne der skal behandles. 
Generalforsaml ngen skal afoldes senest 4 uger efer begær ngens modtagelse 

9. Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra  . oktober tl 30. september. Ree soren skal m ndst en gang om året og senest 
eed regnskabets afslutn ng før den ord nære generalforsaml ng afstemme regnskabet og 
kassebeholdn ngen. Ree sor eælges for   år ad gangen og må  kke eære medlem af bestyrelsen. 

10. Opløsning 

Klubbens opløsn ng kan kun fnde sted på en særl g  ndkaldt generalforsaml ng heor m ndst 2/3 af 
foren ngens stemmeberetgede medlemmer er tl stede og 3/4 af de afg ene stemmer er for forslaget. 
Opnås et sådant fertal på en generalforsaml ng, der  kke er beslutn ngsdygtg,  ndkaldes tl en ny 
generalforsaml ng, heor beslutn ngen om opløsn ng kan eedtages med 3/4 major tet uanset antal 
fremmødte stemmeberetgede. 



Vedtægter godkendt:m 

03-  -202  Vedtægtsænd ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den 03-  -202 
 7-02-202  Vedtægtsænd ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den  7-02-202 
 2- 0-20 6 Vedtægtsænd ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den  2- 0-20 6 
08- 0-20 3 Vedtægtsændr ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den 8- 0-20 3
03-  -20 0 Vedtægtsændr ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den 3-  -20 0 
09- 0-2008 Vedtægtsændr ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den 9- 0-2008 
06- 0-2004 Vedtægtsændr ng, eedtaget på ord nær generalforsaml ng den 6- 0-2004


