VEDTÆGTER FOR NRHA.DK
§1 Navn
Foreningens navn er National Reining Horse Association, Denmark, NRHA.DK. Foreningen er en
dansk underafdeling af National Reining Horse Association, USA.
§2 Foreningens formål
Foreningen mål er at fremme ridning og konkurrence indenfor Reining i Danmark
Herunder at udvikle og sammensætte informationsmateriale for ryttere, avlere og andre
interesserede for en bedre forståelse af reiningens formål og dens korrekte udførelse.
Foreningen skal have tæt samarbejde med NRHA, USA og de øvrige nationale ”affiliates” under
NRHA.
I det daglige skal foreningen:
a) Følge den til en hver tid gældende NRHA Handbook.
b) Organisere og afvikle NRHA Danmarks Mesterskabet samt fremme mængden af
begynderklasser og events, ved at assistere showarrangører, som afholder NRHA shows i
Danmark.
c) Administrere og registrere NRHA.DK stævneresultater for aktive ryttere og heste ud fra et
klassificerings system samt uddele Year End Awards.
d) Fremme samarbejdet med de øvrige NRHA-affiliates i Europa samt NRHA, USA.
§3 Medlemskab
Medlemskab i foreningen er åbent for alle personer, virksomheder og organisationer, som vil
bidrage til foreningens formål, og som er interesserede i dens virke. Medlemskabet indebærer,
at medlemmet skal følge de til enhver tid gældende regler i NRHA Handbook.
Der kan tegnes medlemskab i foreningen på følgende måde:
A) Aktivt medlemskab: Hvis man ønsker at ride NRHA.DK klasser.
B) Passivt medlemskab: Personer, som ikke deltager i konkurrence – men ønsker at være
medlem af NRHA.DK.
Medlemmer, som forbryder sig mod foreningens vedtægter, herunder den til enhver tid
gældende NRHA Handbook, eller som på anden måde modvirker foreningens interesse, kan
gennem beslutning fra bestyrelsen udelukkes af foreningen. En udelukkelse af NRHA DK kan
medføre disciplinære følger fra NRHA, USA.
§4 Bestyrelsen.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, i overensstemmelse med de regler og
forslag generalforsamlingen vedtager. Bestyrelsens adresse følger kassererens. Bestyrelsen
skal bestå af: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, 1 menigt bestyrelsesmedlem, 2
suppleanter.
Valg af bestyrelsesmedlemmerne sker hvert år på generalforsamlingen.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges særskilt.
Formand og kasserer vælges for en 2-årig periode og er på valg lige år, næstformand,
sekretær og menigt bestyrelsesmedlem vælges ligeledes for en 2-årig periode og er på valg
ulige år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Såfremt begge suppleanter er brugt er bestyrelsen
selvsupplerende frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsesbeslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af lighed tæller formandens
stemme dobbelt.
Bestyrelsesbeslutninger kan træffes til enhver tid blot alle bestyrelsesmedlemmer er
orienterede og har haft reel mulighed for at afgive sin stemme.
Bestyrelsen skal ved den årlige generalforsamling afgive beretning for det forgangne år.

§5 Kontingent
Kontingentstørrelserne fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der opkræves
medlemskontingent for hvert kalenderår. Kontingentet gælder året indtil 31. december.
§6 Forvaltning og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges af
generalforsamlingen. Hvert år til generalforsamlingen skal bestyrelsen aflægge formandens
beretning og kassereren fremlægger revideret regnskab for det forgangne år. Revisoren skal i
overensstemmelse med foreningens vedtægter undersøge bestyrelsens forvaltning og
anbefale, hvorvidt generalforsamlingen bør godkende regnskabet.
§7 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt i første halvår. Følgende punkter skal
som minimum forekomme på dagsordenen:
a) Valg af ordstyrer og referent
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
d) Formandens beretning
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
h) Valg af formand og kasserer (lige år)
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
j) Valg af 2 suppleanter
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens
medlemmer
m) evt.
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling skal
ske senest 4 uger inden Generalforsamlingen på foreningens egen hjemmeside www.nrha.dk
og skal med samme tidsfrist fremsendes til de medlemmer, som har sørget for, at kassereren
har modtaget en gyldig email-adresse.
(Vi gør opmærksom på, at der er gratis internetadgang på landets biblioteker).
Derudover søges generalforsamlingen offentliggjort på relevante hjemmesider og i evt.
medlemsblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest
2 uger inden generalforsamlingen.
De indkomne forslag samt bestyrelsens egne forslag skal offentliggøres på www.nrha.dk
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis
mindst 40% af foreningens medlemmer ved begrundet skriftlig henvendelse til bestyrelsen
begærer en sådan.
Ethvert medlem, der har betalt medlemskontingent til foreningen, er stemmeberettiget.
Et stemmeberettiget medlem kan til en generalforsamling maximalt medbringe to fuldmagter
fra andre af foreningens medlemmer.
En fuldmagt skal være skriftlig med angivelse af fuldmagtsindehaver og underskrevet af
fuldmagtsgiver for at være gyldig.
Alle beslutninger vedtages med simpelt flertal med mindre andet indføres i vedtægterne. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende undtagen ved person-valg til bestyrelsen,
hvor lodtrækning skal benyttes.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre blot ét stemmeberettiget medlem
begærer skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet, såfremt den er lovligt indkaldt.
§8 Uenigheder
Eventuelle uenigheder afgøres ved de danske domstole.
§9 Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne kan kun ske ved 3/4 flertal af de fremmødte for det på
generalforsamlingen.
§10 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum og hvoraf mindst 1 skal være
ordinær. Beslutningen om ophør skal på disse generalforsamlinger vedtages med mindst 3/4
flertal af de fremmødte. Opløses foreningen skal eventuelle aktiver skænkes til NRHA i USA.
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Oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling 2005 – og er sidst ændret til nuværende på
generalforsamlingen marts 2014

