Vedtægter for Toppur – revideret oktober 2008
1.0 Navn
Foreningens navn er ”Toppur”. Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formand’s adresse.
Foreningen dækker primært området Frijsenborg og omegn.
2.0 Formål
Foreningens formål er, gennem forskellige klubarrangementer og anden form for samvær – også med andre
lokalklubber – at udvide medlemmernes kendskab til den islandske hest.

3.0 Medlemskab af Dansk Islandshesteforening
Toppur er medlem af Dansk Islandshesteforening

4.0 Medlemskab
Medlemmer af foreningen kan være alle ejere af islandske heste eller personer, der har speciel interesse for disse.
Medlemskabet er ikke begrænset til at omfatte medlemmer i området Frijsenborg og omegn.
Der findes 2 former for medlemskab: Familiemedlemskab og enkeltmedlemskab.
Til generalforsamlingen giver familiemedlemskab stemmeret til 2 fremmødte personer, hvoraf én person kan være
under 18 år, men dog skal være fyldt 12 år. Det er en forudsætning, at en af de fremmødte er værge for den person,
som er under 18 år.

5.0 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år – efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen. Kontingentet betales ved
starten af et kalenderår. Nye medlemmer skal efter d. 1/9 eller efter Toppur´s sommerstævne (hvis dette ligger
senere) kun betale ½ kontingent resten af året.
6.0 Karantæne
Ved manglende betaling af startgebyr, annoncering eller lignende, udover 1 måned med ikrafttræden 3 dage efter
udsendelse af første påmindelse, kan bestyrelsen idømme karantæne. Karantæne kan desuden idømmes af
bestyrelsen ved gentagne eller grove overtrædelser af klubbens regler og vedtægter.
Karantæne betyder, at det enkelte medlem/ikke medlem ikke kan deltage i Toppur arrangementer i
karantæneperioden.
Karantæneperioden er ét år.
Karantæne idømt af bestyrelsen skal meddeles skriftlig til medlemmet med angivelse af årsag og varighed. Al
korrespondance til medlemmet i forbindelse med karantæne sendes som rekommanderet post.
Medlemmet har ret til at forelægge sagen på den nærmeste generalforsamling”

7.0 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, for så vidt muligt mindst 3 kvinder og mindst 3 mænd, der
vælges af generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.
Generalforsamlingen vælger Formanden. Næstformand, kasserer og sekretær udpeges af den valgte bestyrelse.
I lige år er 4 og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hvis det ikke er muligt at vælge 7 medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen, kan bestyrelsen bestå af
mindst 5 medlemmer.
Bestyrelsen forelægger forslag til næste års program på generalforsamlingen til diskussion.
Ingen af bestyrelsen kan forpligte foreningen økonomisk, uden at den samlede bestyrelse er enig heri. Det samme
gælder alle anskaffelser.
Foreningen forpligtiges udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for for-eningen påhvilende forpligtigelser

8.0 Regnskab
Regnskabs- og kontingent år forløber fra 1.oktober til 30.september.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og
kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
9.0 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i
oktober/november med følgende punkter på dagsordenen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Forelæggelse af regnskab, evt. budget ved kassereren
Valg af revisor
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter
Valg af formand
Behandling af indkomne forslag
Diskussion af næste års program
Fastsættelse af næste års kontingent
Eventuelt

Uanset antallet af fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtigt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Kun generalforsamlingen kan opløse foreningen.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 4 af bestyrelsesmedlemmerne eller 25% af
medlemskaberne ønsker det.
Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftlig
til bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 10 dage inden
samme.
Generalforsamlingen kan lovligt indkaldes pr. e-mail til de medlemmer, der har oplyst en sådan.

