VEDTÆGTER Riderute Lolland-Falster 2018
§ 1 IKRAFTTRÆDEN
1. Vedtægten træder i kraft straks, efter vedtagelsen på generalforsamling den 13.03.2018
§ 2.
FORENINGEN
1. Foreningens navn er: Riderute Lolland-Falster
2. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund kommune.
3. Foreningens postadresse er formandens adresse.
§ 3 FORMÅL
1. at skabe bedre muligheder for færdsel med hest på Lolland-Falster gennem oprettelse af
lokale rutelaug.
At skabe relationer til offentlige og private lodsejere samt friluftslivets organisationer.
2. At formidle gældende regler ved færdsel med hest i natur/trafik.
3. At formidle natur/kultur værdier i lokalområderne.
§ 4 MEDLEMMER
1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og organisationer.
2. Indmeldelse sker skriftligt til kassereren. og ved indbetaling af kontingent til samme.
3. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer og angivelse af dato for udmeldelse med virkning
fra næstkommende medlemsperiode.
4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer de, af generalforsamlingen,
godkendte vedtægter. Det ekskluderede medlem modtager skriftlig begrundelse snarest
muligt efter førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 5 KONTINGENT
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
2. Kontingentet følger kalenderåret og betales senest inden start på generalforsamlingen.
§ 6 BESTYRELSE
1. Bestyrelsen skal bestå af 5 til 7 medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. I ulige år er
næstformand og kasserer på valg, og lige år er formand og de øvrige medlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
2 suppleanter vælges for 1 år
Ved stemmelighed har formanden eller dennes stedfortræder 2 stemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsens møder er åbne for repræsentanter for de vedtægtsbestemte eller bestyrelsesnedsatte
ad hoc arbejdsgrupper og tovholdere for lokale rutelaug jfr. § 6. Disse deltager dog
uden stemmeret.
Formand og kasserer tegner foreningen, dog ved køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom, samt
optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for de, af foreningen, indgåede forpligtelser,
for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Det reviderede årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse senest 8 dage før

generalforsamlingen.
Der føres referat over bestyrelsesmødernes beslutninger.
§ 7 ARBEJDSGRUPPER OG RUTELAUG
1. Bestyrelsens primære opgaver er at etablere, støtte og bidrage til synliggørelsen af lokale
rutelaug i Lolland og Guldborgsund kommune.
2. Hvert lokale rutelaug organiseres med en tovholder, der er kontaktperson til bestyrelsen for
Riderute Lolland-Falster.
3, Bestyrelsen kan nedsætte og lukke ad hoc arbejdsgrupper
§ 8 GENERALFORSAMLING
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert
år senest 28. februar.
2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
3. Bestyrelsen annoncerer – med mindst 21 dages varsel – via mail eller nyhedsbrev, samt på www.
riderutelolland-falster.dk, indkaldelse til generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden.
4. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Valg af referent.
• Beretning om det forløbne år.
• Revideret regnskab forelægges til godkendelse
• Indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant.
• Eventuelt.
5. Stemmeberettiget er ethvert medlem, som er fyldt 15 år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert
medlem, som er fyldt 18 år. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance til
foreningen.
6. Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende stemmeberettiget medlem forlanger det.
7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger og referatet offentliggøres på www.
riderutelolland-falster.dk.
§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling:
• Kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.
• Skal indkaldes, når mindst 10 % af samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden
skriftligt forlanger det - i sidste tilfælde senest 6 uger efter, at begæringen er indgivet, dog
således at månederne juni, juli og august ikke medregnes.
2. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel, jvf. § 7 punkt 3.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING
1. Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling.
2. Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedels flertal af samtlige foreningens
stemmeberettigede medlemmer.
3. Er to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamling/
ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen senest to måneder efter indkalde til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af de
tilstedeværende medlemmer.
4. Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens midler en tilsvarende organisation,
der arbejder for etablering og vedligeholdelse af rideruter i naturen. Denne vælges
af bestyrelsen.

