LF HESTEDAG
Vedtægter for foreningen LF-Hestedag

§ 1. LF-Hestedag, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge
Foreningens navn er: LF-Hestedag
Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune
§ 2. Formål
Formålet er at tilbyde publikum en oplysende dag, indenfor alle grene af ridesporten og
hestekulturen, med hestens velfærd i centrum. At synliggøre Lolland Falster som en aktiv landsdel
med mange muligheder, både for erhvervsdrivende, tilflyttere og turister.
§ 3. Organisation
Foreningen LF-Hestedags overordnede ledelse er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 5 personer
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
• 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem email/brev.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for
ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før
generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt
§ 5. Foreningen LF-Hestedags bestyrelse
Foreningen LF-Hestedags daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige
drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som
idéudvikling forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden samt kasserer
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtigelser.
§ 6. Medlemmer
Personer, som er aktive i Netværket LF-Hestedag, kan blive medlem af foreningen.
Et bestyrelsesmedlem kan med øjeblikkelig varsel ekskluderes af et flertal af bestyrelsen ved
overtrædelse af foreningens vedtægter eller ved økonomisk uforsvarlighed af foreningensmidler
§ 7. Finansiering
Foreningen LF-Hestedag søges finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for
offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. Indtægter
ved LF-Hestedag.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen LF-Hestedag er kalenderåret.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttig formål.
Foreningen LF-Hestedag er stiftet den 01.04.2015
(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)

