
Vedtægter  
 
§1. Klubbens navn og hjemsted 
 
Klubbens navn er Islænderhesteklubben Nökkvi. Klubben er stiftet 1977 og er hjemmehørende i Viborg 
kommune  
 
§2. Klubbens formål 
 
Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle 
gangarter, og at styrke sammenholdet mellem islandshestefolket gennem undervisning, turridning og andet 
samvær.  
 
§3. Medlemskab af organisationer.  
 
Nökkvi er medlem af Dansk Islandshesteforening, DI.  
 
§4. Medlemskab, indmeldelse og udmeldelse 
 
I klubben kan optages enhver som medlem. Medlemskabet er gældende fra skriftlig anmodning herom 
modtages af bestyrelsen.  
 
Medlemskab kan enten være enkeltmedlem eller familiemedlem.  
 
Der betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent.  
 
Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer.  
 
Medlemskab ophører ved 2 måneders restance efter en rykkerskrivelse.  
 
Klubben kan beslutte i en periode at udelukke eller helt ekskludere et medlem. Eksklusion skal vedtages på 
generalforsamling af 2/3 af de fremmødte medlemmer.  
 
§5. Kontingent 
 
Fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Opkræves helårsvis forud. Kontingentet 
skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes.  
 
§6. Hæftelse 
 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.  
 
§7. Ordinær generalforsamling  
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i januar 
måned. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen.  
 



Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på 
generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år, er 
stemmeberettigede.  
 
Familiemedlemskabet giver to stemmer på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.  
 
Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.  
 
Alle stemmeberettige er valgbare til bestyrelsesarbejdet. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved 
almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. 
eksklusion af et medlem at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.  
 
§8. Dagsorden 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  
 
a) Valg af dirigent og referent.  
b) Bestyrelsens beretning.  
c) Aflæggelse af det reviderede regnskab.  
d) Forelæggelse af budgetforslag  
e) Fastsættelse af kontingent.  
f) Indkomne forslag  
g) Valg af formand  
h) Valg til bestyrelsen.  
i) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.  
j) Valg til udvalg under forsæde af bestyrelsen  
k) Eventuelt.  
 
§9 Vedtægtsændringer  
 
Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer.  
 
§10. Ekstraordinær generalforsamling  
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når 
mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af 
dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter 
begæringens modtagelse.  
 
§11. Bestyrelse – valg 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. En formand der vælges direkte af generalforsamlingen for et år, og 6 
bestyrelsesmedlemmer der vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen vælges hvert år. Der vælges 
for 1 år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
Et medlem kan godt vælges til bestyrelsen eller et udvalg, uden at være til stede på generalforsamlingen, 
såfremt der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra medlemmet 
 



§12. Konstituering - tegningsret.  
 
Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden sammen med 1 medlem af 
bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift 
af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast 
ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Prokura meddelelse (hvem må skrive under på checks og 
udbetale penge – bør altid meddeles to i foreningen).  
 
§13. Regnskab  
 
Klubbens regnskabs- og kontingentår er 1.november – 31. oktober.  
 
Regnskabet med revisors påtegning forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.  
 
§14. Revision  
 
Revisor skal inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til 
stede. Regnskab og status skal forsynes med revisors påtegning.  
 
Ligeledes bør det fremgå, at den valgte revisor skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet 
hele året.  
 
§15. Klubbens opløsning  
 
Klubben kan opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det, ved en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel 
til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.  
 
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler formål til islandshestesportens fremme.  
 
§16. Udvalg  
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. 
Generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen at nedsætte et udvalg for et bestemt område af klubbens 
aktiviteter, ligesom den kan indstille medlemmer til udvalget. Der skal indgå 1 bestyrelsesmedlem i 
udvalget. Medlemmer, der ønsker sig afløst skal i god tid give bestyrelsen besked, og gerne inden 
indkaldelse til generalforsamling.  
 
 
Vedtaget på Islænderhesteklubben Nökkvi’s ordinære generalforsamling d. 4. december 2022 
 


