
Vedtægter for

Dansk Frieser Forbunds Rideklub

§1 Navn og sted:

1. Rideklubbens navn er Dansk Frieser Forbunds Rideklub – fork: DFF

2. Dens hjemsted er til den enhver tid siddende formands adresse

3. Rideklubben er en rideklub under DFF, som støtter op om Dansk Frieser 
Forbund og dens vedtægter, samt DRF og dennes love og regler.

§2 Formål:

1. At skabe aktiviteter og kendskab omkring KFPS frieserhesten og brugen 
af denne i sportsdiscipliner.

2. At hjælpe sine medlemmer til aktivt at deltage i sportsdiscipliner i DK, 
som hører under DRF.

3. At skabe en sund rideklub, hvor det er muligt, at afholde stævner under 
Dansk Ride Forbund.

§3 Medlemskab:

1. Som medlem kan du deltage i stævner under Dansk Ride forbund. 

2. Enhver der vil fremme foreningens mål, kan optages som medlem. 

3. Heste, som repræsentere DFFs rideklub ved stævne og dyrskuer skal 
være registreret under det hollandske Frieserforbund: ”Het Friesch 
Paarden Stamboek”



4. Medlemsskabet tegnes igennem Dansk Frieser Forbund som minimum 
sportsmedlem.

5. Kontigentet er svarende til det enkelte medlemskab igennem Dansk 
Frieser Forbund. 

6. Medlemmerne er forpligtiget til at:

 At overholde rideklubbens vedtægter

 At overholde regler og love under DRF

 At overholde DFFs vedtægter, regler for stambog, samt alle 
generalforsamlingers og bestyrelsens lovlige beslutninger.

 At betale kontingent inden 4 uger efter modtagelse af opkrævning

 Overtræder et medlem klubbens vedtægter eller dennes 
beslutninger må bestyrelsen gribe ind overfor dette medlem, evt 
med eksklusion.

 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks 
Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er 
forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og
bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte 
voldgiftsbestemmelser.

§4 Bestyrelsen:

1. Bestyrelsen består af 2 fra DFFs hovedbestyrelsen, samt en 
repræsentant fra hver lokalforening.

2. Kasseren er til enhver tid, den siddende kasser i Dansk Frieser Forbund.

3. Revisoren og revisorsuppleant er til enhver tid, den siddende revisor 
samt revisorsuppleant i Dansk Frieser forbund. 

4. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.

 I lige år er 4 på valg, 



 I ulige år er 4 på valg.

5. Bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor hinanden og ikke 
modarbejde hinanden

6. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer 
foreningen i alle forhold.

7. Der føres referat af bestyrelsmøder.

8. Der afholdes minimum 1 møde om året, med DFFs bestyrelse, 2 
repræsentanter fra rideklubben og hver lokalforening

§5 Generalforsamling:

1. Foreningsåret løber fra 1/1 til og med 31/12.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i forlængelse af Dansk 
Frieser Forbunds generalforsamling.

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
sekretæren i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4. Vedtægtsændringer gælder straks efter vedtagelse på 
generalforsamlingen.

5. Dagsordenen skal mindst indeholde:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere

Beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 revisor og suppleanter



Eventuelt.

§6 Opløsning

1. Foreningen kan kun ophæves på en ekstra ordinær generalforsamling.

2. Ved forenings ophævelse overgår midler til Dansk Frieser Forbund.

3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse.

§7 Tvivlsspørgsmål

1. I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer 
bestyrelsen, efter at have konsulteret DFFs samt KFPSs vedtægter.


