
Nordjysk Islandshesteforening Hekla. 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 22. april 2021 kl. 19:00 

NB. Evt udsættelse, hvis Covid -19 restriktioner forhindrer afholdelse. 

                                                                                                                             

P.gr. af COVID-19! 
Vendia landbrug, Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev 

 
Hekla byder på let anretning med drikkelse. 

Dagsorden i følge vedtægterne  
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning.  
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen) 
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 1. april ) 

A) Vedtægtsændring under § 8. Stk 3 skrevet med rødt er en ny tilføjelse. Se bilag 1. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.  
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.  
9. Fastsættelse af kontingent. Se bilag 2. 
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)  
 
 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og 
stemmeberettigede. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der 
kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen. 
 
Grundet  forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 19. April 
2021.  
Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle 
Thing Andersen tlf. 60940807. 
 
Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt 
medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt.  
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal foregå 
skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 
 
 
 
Vel mødt                                                                                                                                                    
Med venlig hilsen Heklas bestyrelse. 
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VEDTÆGTER 
§ 1 Navn & hjemsted                                                                                                           Bilag 1. 
Stk. 1 Foreningens navn er Nordjysk Islandshesteforening "Hekla", stiftet 3. marts 1972. 
Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Hjallerup, Brønderslev Kommune. Foreningens adresse er 
 Hjallerup Engvej 1A, 9320 Hjallerup. 
 
§ 2 Formål  
Stk. 1 Foreningens formål er:  
 a) at samle brugere, ejere samt øvrige interesserede i Nordjylland i et samarbejde omkring den 
     Islandske hest. 
               b) at arrangere undervisning, stævner, fælles ture og lignende, som vil give medlemmerne større 

     kendskab til og glæde af den Islandske hest. 
 
§ 3          Hekla 
Stk. 1 Foreningen er tilsluttet som lokalklub under Dansk Islandshesteforening, som er associeret medlem 

til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt disses love og 
bestemmelser. 

Stk. 2 Desuden er Nordjysk Islandshesteforening Hekla medlem af Hjallerup Samvirke og Idrætssamvirket 
Brønderslev med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. 

 
§ 4  Medlemmer 
Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver der vil arbejde for foreningens formål. 
Stk. 2 Der kan tegnes enten enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab. Dog kræver familiemedlemskab 

samme bopæl. 
Stk. 3 Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af foreningens indmeldelsesblanket. 

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Kontingentet betales helårligt. 
Kontingentet for næstfølgende år fastsættes generalforsamlingen.                                                                  
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 
Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de 
er fyldt 18 år. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der på utilbørlig måde modarbejder foreningen. Et 
ekskluderet medlem har ret til, at få bestyrelsens afgørelse prøvet på generalforsamlingen. 

Stk. 5      Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning ved henvendelse til foreningens bestyrelse.            
               Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse. 
 
§ 5 Hæftelse 
Stk. 1 Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre 

forpligtelser. 
 
§ 6  Bestyrelsen 
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges af 

foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen, og som træffer alle for foreningens drifts- 
nødvendige beslutninger ved simpelt flertal i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Stk. 2  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer 
og i lige år 2 medlemmer. Der kan foretages genvalg.  

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. 

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelsessuppleant Valget gælder for 2 år. Endvidere 
vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. Der kan foretages genvalg. 
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Stk. 5       I tilfælde af forfald til bestyrelsen indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.  
                Såfremt suppleanternes plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste                                                                        
g              generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv på ny. 
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Stk. 8 Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. 

I så fald skal bestyrelsen skitsere udvalgets arbejdsområder og tage stilling til arbejdets evt. 
tidsmæssige udstrækning og økonomi.  

 
§ 7 Bestyrelsesmøder 
Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  
               Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden: 
 1. Godkendelse af referat 
 2. Meddelelser fra formanden 
 3. Nyt fra udvalgene 
 4. Nyt fra kassereren 
 5. Hjemmeside 
 6. Eventuelt 
 
Stk. 2 Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 

afgørende og i dennes forfald næstformandens. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på 
bestyrelsesmøderne, og der laves et beslutningsreferat.  

 
§ 8 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen 

skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 
Stk. 2 Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes ved henvendelse 

til medlemmerne mindst 4 uger i forvejen. Indkaldelse vil foregå ved udsendelse af mail til de 
registrerede mailadresser oplyst af medlemmerne samt pr. post til de medlemmer der ikke har mail. 
Derudover vil det blive rettidigt annonceret på vores hjemmeside www.nihekla.dk. 

Stk. 3      Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i generalforsamlingen kan/skal ske uden fysisk 
fremmøde, men med deltagelse via telefon eller mødetjeneste (virtuelt) med mulighed 
for kameraforbindelse til og fra deltagere. Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen til 
generalforsamlingen krav til, hvorledes deltagelse i møde uden fysisk fremmøde konkret 
skal ske. Svigter Heklas teknik under mødets afholdelse, således at forbindelse til et eller 
flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten eller et flertal af 
mødedeltagere beslutter andet, ikke betyde, at mødet skal udsættes.                                               
Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at alle afstemninger og valg foregår digitalt vha. en 
godkendt procedure. Der skal være mulighed for hemmelig afstemning." 

Stk. 4 Forslag og forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Disse forslag vil blive 
offentliggjort på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 5 Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede. 
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Stk. 6 Dagsordenen er følgende: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af referent. 
3.  Formandens beretning 
4.  Regnskab 
5.  Indkomne forslag  
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7.  Valg af suppleant til bestyrelsen 
8.  Valg af revisor samt revisorsuppleant 
9.  Fastsættelse af kontingent 

             10.  Eventuelt – herunder kan ikke træffes beslutninger 
 

Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der kan kun 
tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen. 

Stk. 8 Stemmeret: Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab dog to stemmer. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal 
(håndsoprækning) og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 

 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne eller mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom skriftligt med oplysning om, hvilke emner der ønskes 
behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i så tilfælde afholdes senest 4 uger efter 
modtagelse af begæringen. 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 
 
§ 10 Kontingent 
Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling i januar 

måned og opkræves ved udsendelse af mail med vedhæftet opkrævning og skal betales via SPORTI. 
Medlemskab af foreningen ophører, når kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter sidste 
betalingsdato. 

Stk. 2 Medlemskab som er ophørt pga. manglende kontingentbetaling, eller er foreningen skyldig på anden 
vis, kan ikke genoptages som medlemmer, før gælden er betalt. 

Stk. 3 Heklas medlemskontingent ændres med tilsvarende beløb som Dansk Islandshesteforenings 
klubkontingent. 

 
§ 11  Regnskab 
Stk. 1 Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret fra den 1/1 til den 31/12. 
 Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 2 Revisor skal mindst én gang om året (før generalforsamlingen) afstemme regnskabet og 

kassebeholdningen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
§ 12 Tegningsret 
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden eller - i dennes fravær – af næstformanden samt et medlem af 

bestyrelsen. 
Stk. 2 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde, jf. dog stk. 

3. 
Stk. 3 Ved køb, salg, lånoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede 

bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast 
ejendom eller pantsætte foreningens ejendom. 
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§ 13 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. 
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget. 
 
§ 14        Opløsning af foreningen 
Stk. 1 Bestemmelser om Heklas opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 

Stk. 2 Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der IKKE er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket 
antal stemmeberettiget medlemmer der er til stede.  

 
Stk. 3 I tilfælde af opløsning skal evt. overskydende midler, efter betaling af alle skyldige beløb (herunder 

også vedr. afhændelse af fast ejendom), ved foreningens ophævelse, indsættes på konto i 
pengeinstitut i mindst 3 år til disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde 
i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket Brønderslev, overgår 
efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i hele kommunen 
under Idrætssamvirket Brønderslev. 

 
Stk. 4 Såfremt foreningen bosætter sig andetsteds, skal foreningens midler tilfalde almennyttige formål, 

efter beslutning fra den opløsende generalforsamling. Dette gælder ligeledes såfremt 
Idrætssamvirket Brønderslev er ophørt, og ikke fundet erstattet af lignende sammenslutning. 

 
                
 
 
 
 
 
               
               Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2021: 
            
                 
               Formand Helle Thing Andersen 
 
               
               Næstformand Ingrid Damgaard 
 
                 
               Kasserer Hanne Bastholm 
 
                 
               Sekretær Kirsten Bundgaard 
 
                
               Menigt medlem Sanne Blirup 
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                                                                                                                 Bilag 2. 
Fastsættelse af kontigent. 
Ifølge § 10 stk. 3 : Heklas medlemskontigent ændres med tilsvarende beløb som Dansk 
Islandshesteforenings klubkontigent.                                                                                              
På Dansk Islandshesteforenings generalforsamling 2020/afholdt 30.januar 2021 blev der 
vedtaget: Ingen stigning af klubkontigent.  
Derfor heller ingen stigning på Heklas medlemskontigent. 
 
 
Således priser gældede for 2021: 
Enkeltmedlemskab   282,50 kr. 
Familiemedlemskab for 2 personer i samme husstand 515,00 kr. 
Familiemedlemskab for 3 personer i samme husstand 547,50 kr. 
Familiemedlemskab for 4 personer i samme husstand 580,00 kr. 
Familiemedlemskab for 5 personer eller derover i samme husstand 612,50 kr. 

 


