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Opstaldningskontrakt 
 
§ 1 - Aftalens genstand og parter 
 
Denne aftale gælder opstaldning af hesten:_____________________________________________
      (hestens navn og chip nr.) 
 
Hesten er udtaget fra konsum:  [  ] JA  [  ] NEJ  
 
Er indgået mellem 
 
Opstalder af hesten:   
Navn:  _____________________________________ 

Telefonnummer:  _____________________________________ 

Adresse:  _____________________________________ 

Postnummer og by: _____________________________________ 

(i det følgende kaldet opstalder) 
 
I det tilfælde, opstalder ikke ejer hesten, oplyses hestens ejer: 
 
Navn:  _____________________________________ 

Telefonnummer:  _____________________________________ 

Adresse:  _____________________________________ 

Postnummer og by: _____________________________________ 

 
Og 
 
Hodsager Ridecenter v/Villy Grønne 
Birkkjærvej 5, Hodsager 
7490 Aulum 
(i det følgende kaldet ridecentret) 
 
§1.a. Kontraktens formål  
Denne kontrakts formål er at aftale en god opstaldning af den nævnte hest. Der består ikke et 
lejeforhold mellem parterne, og erhvervslejelovens bestemmelser finder derfor ikke anvendelse.  
  
§ 2 - Opstaldningsperiode 
2.1  Aftalen træder i kraft den: _____________________(dato og årstal) og løber, indtil den 
opsiges af en af parterne, se §7. 
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§ 3 – Valgte ydelser, pris og betaling 
 
3.1 Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalder opstaldningsprisen efter den til enhver 
tid gældende prisliste på hodsagerrideklub.dk.  
Opstalder kan selv tilvælge ekstra ydelser som nævnt i denne kontrakts bilag 1, på 
hodsagerrideklub.dk.  
  
3.2 Prisen for opstaldningen er for nuværende: __________(kroner) pr. måned   
3.3 Opstaldning betales månedsvis forud på hodsagerrideklub.dk.  
3.4 Betaling af ekstra ydelser (dækkenskift, udmugning, enefold, ekstra hø/foder m.m.) 

betales ligeledes månedsvis forud og til/fravælges ligeledes på hodsagerrideklub.dk.  
3.5 Prislisten fastsættes af ridecentret og fremgår af hodsagerideklub.dk. 
3.6 Alle tilmeldte ydelser trækkes på det af opstalder tilmeldte betalingskort på 

hodsagerrideklub.dk. Det er opstalders ansvar at sikre, at kortet er gyldigt. 
3.7 Regulering af opstaldningspris og ekstra ydelser kan ske med 1 måneds varsel til den 

første i en måned. 
3.8 Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved  

der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende  
prisliste. 

3.9 Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale. 
  
  
§ 4 – Opstaldningen består af: 
 
4.1 Ridecentret stiller boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for 

opstalder. 
4.2 Ridecentret giver opstalder de rettigheder, der i øvrigt måtte fremgå af prislisten. 
4.3 Ridecentret passer og plejer hesten fagligt korrekt. 
4.4 Ridecentret fodrer hesten fagligt korrekt.  
4.5  I tilfælde af, at hesten bliver syg eller kommer til skade, vil Ridecentret kontakte 

opstalder. Kan der ikke opnås kontakt, tilkalder ridecentret dyrlæge. Denne kontrakt 
fungerer som fuldmagt for ridecentret til, for opstalders regning, ud fra en af 
ridecentret konkret vurdering, at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom eller 
skade hos hesten.  

4.6 Forestå fold ud- og indlukning som beskrevet i denne kontrakts bilag 1 samt på 
hodsagerrideklub.dk. Derudover at forestå ekstra ydelser som beskrevet i denne 
kontrakts bilag 1(udmugning og dækkenskift m.m), såfremt hesten er tilmeldt det via 
hodsagerrideklub.dk 

 
§ 5 – Andre bestemmelser: 
 
 
5.1 Ridecentret afholder ikke udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, 

dyrlæge mv. 
5.2 Ridecentret har ikke tegnet forsikring, der dækker opstalderens hest, - sadeltøj eller 

andet udstyr. 
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5.3. Ridecentret har ikke ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, 
herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen, men kontakter 
ejer og dyrlæge som beskrevet i §4. 

 
 
  
§ 6 – Opstalderens forpligtelser 
  
Opstalderen er forpligtet til at: 
 
6.1 Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten 

måtte forvolde på personer eller genstande. 
6.2 Holde hesten ansvarsforsikret 
6.3 At bruge den af ridecentret til enhver tid tildelte boks udelukkende til opstaldning af 

den nævnte hest.   
6.4 Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt. 
6.5 Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået. 
6.6 Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor senest 1 måned inden 

ankomst. Dokumentation for ormeprøve og evt. behandling skal fremvises ved 
ankomst til ridecentret.  

6.7 Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at 
godtgøre ridecentret udgifter, som ridecentret har afholdt på vegne af opstalder. Det er 
et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet  
anbefalet af rideforbundet, samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes 
bestemmes af ridecentret. Ormekur gives 2 gange årligt, forår og efterår.  

6.8 Forestå udmugning mindst hver 14. dag, med mindre hesten er tilmeldt udmugning, 
samt foldindlukning og aftenfodring i sommerperioden som beskrevet på 
hodsagerrideklub.dk, med mindre hesten går på døgnfold.  

6.9 Tegne medlemskab som aktivt medlem af Hodsager Rideklub på hodsagerrideklub.dk. 
6.10 Efterleve ridecentrets ordensregler, herunder give ridecentret adgang til den anviste 

boks og undlade at vanrøgte den. 
6.11 Efterleve vedtægter, sikkerhedsregler og baneregler for Hodsager Rideklub – denne 

kontrakts bilag 2, 3 og 4 
6.12 Hestens pas skal afleveres til ridecentrets opbevaring ved ankomst til ridecentret.  
 
§ 7 - Opsigelse 
 
7.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en 

måned. 
7.2 Ved fraflytning fra stalden skal opstalder aflevere hestens boks i rengjort stand. 
7.3 I tilfælde af at ridecentrets stald, eller en del af den, bliver ubrugelig ved brand, 

stormskade eller lignende, kan ridecentret opsige kontrakten uden forudgående varsel. 
  
 
§ 8 - Misligholdelse 
 
8.1 Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er ridecentret 

berettiget til for opstalders regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. 
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Der henvises i øvrigt til ridecentrets ordensregler og Hodsager Rideklubs sikkerheds- 
og baneregler samt vedtægter, se denne kontrakts bilag 2, 3 og 4. 

 
8.2 Hvis en af parterne begår væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter denne 

aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, 
hvorefter hesten skal flyttes.  

 Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse: vanrøgt af hest, vold mod 
opstaldede heste eller personer på ridecentret samt grov uagtsomhed overfor egen eller 
andre opstaldede heste, personer eller genstande i klubben. 

8.3. Hvis opstalder er i restance med betaling, gives en frist på 14 dage, hvorefter 
ridecentret kan ophæve kontrakten med omgående virkning. 

8.3 Såfremt opstalder er i restance med betaling, kan ridecentret vælge at udøve 
tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at ridecentret kan nægte at udlevere 
hesten til ejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, indtil den manglende opstaldning 
er betalt til ridecentret. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles ejer 
ved anbefalet brev. 

 
 
§ 9 - Underskrifter 
 
 
Ejer    Hodsager Ridecenter 
  
     
__________________________________ __________________________________ 
Dato og underskrift   Dato og underskrift  
 
 
 
 
 

 
 
 

Vaccination af hesten samt ormeprøve 
Vaccinationskort og dokumentation for ormeprøve og evt. behandling er forevist ved hestens 
ankomst til ridecentret og godkendt af ridecentret: 
 
Hodsager Ridecenter 
  
     
__________________________________ 
Dato og underskrift   
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Opstaldningskontrakt – Bilag 1 
 
Opstaldning inkluderer: 
 
Boks: 
• Hestene står på halm i boksene.  
• Skal hesten stå på anden bund, skal opstalder selv levere materialerne og selv passe boksen. Det 

giver ikke afslag i prisen 
 
Fold og ud/indlukning:  
• Ridecentret sørger for ud- og indlukning. Hestene er på fold i flest mulige timer pr. dag 

afhængig af vejret. Ved uvejr, fx storm, islag m.m kan ridecentret vælge at lade hestene blive 
inde. Ønsker opstalder, at hesten kommer ud i uvejr, skal opstalder selv sørge for ud- og indluk. 

• Som udgangspunkt går hestene på fold opdelt i hhv. hopper og vallakker. Store heste og pony 
på hver sin fold. Der kan være nødvendige hensyn til at lave en anden sammensætning. Det 
afgøres af ridecentret.  

• Opstalder kan tilkøbe enefold i det omfang, der er mulighed for det. 
• I sommerperioden går heste som udgangspunkt på døgnfold, når nattetemperaturen er stabil på 

omkring 8-10 grader.  
 
Boks i sommerperioden: 
• Ønsker opstalder sin hest på boks om natten i sommerperioden, stiller ridecentret boks med 

halm og aftenfoder til rådighed. Ridecentret sørger for udluk om morgenen, mens opstalder 
sørger for indluk og aftenfodring. Opstalder pakker poser med rideskolens foder til aftenfodring, 
efter aftale med ridecentret. Dette foder er inklusive i opstaldningsprisen. Ønsker opstalder at 
bruge eget foder, giver det ikke afslag i prisen. Der er mulighed for at tilkøbe hø og 
morgenfodring, hvis opstalder ønsker dette. Udmugning som resten af året.  
 

Sommergræs: 
• I de uger i sommerferien, hvor rideskolens undervisning er lukket, har opstalder mulighed for at 

få sin hest på sommergræs i engen i Hodsager by, halvanden kilometer fra ridecentret. Her 
lukkes alle heste ud i én stor flok på et stort areal med adgang til Storåen.  

• Der er dagligt opsyn med alle heste i den periode, de går på døgnfold, også i engen i Hodsager 
 
 
Foder: 
• Hestene fodres med krybbefoder 2 gange dagligt. Der fodres med Equsana Rocky. Har hesten 

brug for yderligere supplering ud over de anbefalede mængder, tilbyder ridecentret supplering 
med valset byg inklusive i prisen. Ønskes anden supplering, skal opstalder selv levere dette. 

• Såfremt opstalder ønsker andet foder, skal dette pakkes i portionsposer, der anbringes i 
foderreolen ved den store stald. Poser skal mærkes med hestens navn, og det er opstalders 
ansvar at sikre, at der er poser til hver fodring. Opstalder skal give ridecentret besked, hvis der 
startes op med andet foder eller afsluttes med dette. Dette gælder også suppleringsfoder.   

• Der gives 1,5 kg hø pr. 100kg hest i døgnet. Dette gives én gang i døgnet til aften/nat.  
• Er hesten i boksro på grund af skade, gives hø 2 gange dagligt, og der justeres på krybbefoder i 

henhold hertil.  
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• Der gives vitamin- og mineralsten på foldene om sommeren, og der er adgang til vand 
• Der er hø på foldene i indgræsningsperioden til døgnfold og i tørre sommerperioder med dårligt 

græs. 
• Resten af året er der halm som grovfoder på foldene og adgang til vand. 

 
Vaccine og ormeprøver  
• Ridecentret tager gødningsprøver to gange årligt, forår og efterår. Prøver og evt. nødvendig 

behandling for orm udføres af ridecentret på opstalders regning.  
• Opstalders hest skal være vaccineret i henhold til rideforbundets anbefalinger. Ridecentret 

tilbyder fælles turnus med vacciner i januar måned.  
 
Øvrige forhold 
• Stalden er åbent dagligt i tidsrummet 07-22 
• Opstaldning er inkl. Facilitetskort til ridecentrets faciliteter 
• Når rideklubben har undervisning, stævner eller kurser i ridehallen, er denne lukket for øvrig 

ridning 
• Der kan ikke opstaldes hingste på Hodsager Ridecenter.  
 
 
Opstaldning, 2020-priser:  
• Hest pr. mdr: 1950 kr 
• 1'er pony pr. mdr: 1550 kr 
• 2'er pony pr. mdr: 1350 kr 
• 3'er pony pr. mdr: 1200 kr 
• Mindre pony under 1 meter i stang: 850 kr 
 
 
Der kan tilkøbes følgende ekstraydelser, 2020-priser: 
• Udmugning pr. gang, 1 gang pr måned: 200kr   
• Dækkenskift ved ind- og udluk pr. måned kr: 300 kr 
• Klokker af/på ved ind- og udluk: 125 kr/md 
• Ekstra hø: 1 kg pr. dag, gives til aften/nat: 75 kr/md. 
• Enefold: 400 kr/måned. 
• Morgen-krybbefoder i døgnfoldsperioden ½ kg.pr. dag: 150 kr. pr. måned. 
• Morgen-krybbefoder i døgnfoldsperioden ¼ kg. pr. dag: 75 kr pr. måned. 
 
 
Øvrige priser: 
Rykkergebyr for manglende betaling: 100 kr. 
 



Principper: 

Hodsager Rideklub (HORI) 

1. Klubben skal drives på et grundlag, som sikrer dens beståen og fremgang
2. Klubben skal ikke opbygge en kapital på medlemmernes bekostning, men der skal tilstræbes en

økonomisk udvikling, der underbygger klubbens soliditet.
3. Organisationsopbygning og ledelsespolitik skal baseres på at aktivere flest mulige medlemmer.
4. Der skal opbygges et omdømme, der tiltrækker kvalificerede lærere.
5. Der skal i videst mulig udstrækning tages hensyn til motiverede krav og ønsker fra

medlemmerne.
6. Der skal afholdes arrangementer, der ligeligt tilgodeser alle interesseområder indenfor

medlemsskaren.
7. Ridning i naturen skal indgå som en vigtig del af klubbens virke.

Opstaldningskontrakt - BILAG 2



Vedtægter: 
 
 
 
 

§1. 
 
 

Klubbens navn: Hodsager Rideklub 

Forkortelse: HORI 

Klubbens hjemsted: Aulum – Hodsager, Herning Kommune 

Stiftelsesdato: 26. februar 1990. 

 
 
 

§2. 

FORMÅL: 

Hodsager Rideklubs formål er at samle børn og unge i kommunen, der er interesserede i heste og 
ridning. Gennem kammeratligt samvær at dyrke ridning, udbygge medlemmernes ridekunnen og 
viden om hesten og dens rette røgt og pleje. At give børnene mulighed for at bruge deres fritid på en 
konstruktiv måde. 

 
 

§3. 

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og 
hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to ovennævnte forbunds love, reglementer 
og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

 
 

§4. 

I rideklubben kan optages senior og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som 
juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Optagelse skal altid ske med forældre/værges 
samtykke. Juniorer er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er 
fyldt 18 år.- Se dog §12. 

Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle aktiviteter i klubben. 

Passive medlemmer kan optages i klubben. Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i 
ridesportslige aktiviteter. 

Klubben har derudover stævnemedlemmer. Et stævnemedlemskab giver ret til at starte stævner for 
klubben i det kalenderår, der betales stævnemedlemskab for. Stævnemedlemskab giver adgang til 



kurser og sociale aktiviteter i klubben. Stævnemedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare 
til bestyrelsen. 

Medlemskabet er gældende fra indmeldelsesdato på hodsagerrideklub.dk. 

Udmeldelse skal ske på email til klubbens mailadresse med mindst 1 måneds varsel til 
udgangen af et kvartal, hhv. 31.marts, 30.juni, 30.september og 31. december. 

 
 

§5. 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om 
forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For 
vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 

 
 

§6. 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. 
 
 

§7A. 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 mdr. til et medlem, der 
gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at 
denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
stemmer for karantænen. 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. 

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets 
afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

 
 

§7B. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra 
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved 
skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke 
stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. 

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride 
Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger 

§7C. 

I det af §7 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og 
med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for 



Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra 
andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra 
andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 

 
 

§8. 

Medlemskontingent for det kommende års kontingent for hhv. aktive, passive og 
stævnemedlemmer fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til 
endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves kvartalsvis forud og er forfaldent til betaling 
senest den 1. dag i hvert kvartal. 

Der fastsættes kontingentsatser for hhv. aktive, passive og stævnemedlemmer. 

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, 
og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil 
lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales, uanset ophør af 
medlemsrettigheder. 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har 
betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, eksempelvis undervisning og 
leje af elevheste, baneleje m.v., men med ansvar overfor generalforsamlingen. 

Fra februar 1999 fritages bestyrelsesmedlemmer kontingent, mens de sidder i bestyrelsen. 
 
 

§9. 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 aktive medlemmer, der alle skal være fyldt 
18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år 2-4 
bestyrelsesmedlemmer. 

Regnskabet kan føres af en person udenfor bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan invitere 1 juniormedlem fra klubbens juniorudvalg med til bestyrelsesmøder. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, indtræder først 1. suppleant og 
derefter 2. suppleant i valgperioden. Såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, indtræder 
næstformanden i funktionen indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan foretage ny 
konstituering efter indtrædelse af en suppleant. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg, disse udvalg kan evt. vælges på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen sender 1 repræsentant til hvert udvalg. Genvalg kan finde sted 



§10. 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende 
af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med minimum flg. Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat. 

2. Meddelelser fra formanden. 

3. Status på økonomi fra kasserer 

4. Rapport fra udvalgene. 

5. Evt. 
 
 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §7A. Står stemmerne lige, er 
formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage 
i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. 

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat 
godkendes og underskrives ved det næste mødes begyndelse, jf. dagsordenen punkt 1. Ved møder 
med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives mødereferatet på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 

 
 

§11. 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan 
meddeles 2 i forening, f.eks. formand/næstformand- kasserer, der er bemyndiget til at underskrive 
de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning som er en følge af 
generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom medfør lovens §11. Der bør ikke meddeles 
eneprokura. 

 
 
 

§12. 
 
 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelse med tiden og stedet for 
generalforsamlingen samt dagsorden meddeles skriftligt, gerne pr. e-mail, til klubbens medlemmer 
senest 30 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 



hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne 
forslag, skal skriftligt, gerne pr, e-mail, meddeles klubbens medlemmer umiddelbart herefter.. 

Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. Punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten 
underskriver. Dette skal minimum indeholde, hvem der er valgt til bestyrelsen. 

Medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til 
bestyrelsen. Man kan stille op ved fuldmagt.  

For medlemmer under 18 år gælder det, at en forælder, eller den der har 
forældremyndigheden, må udøve barnets stemmeret, forudsat der er betalt kontingent for 
barnet. Der er kun en stemme pr. barn, uanset at begge  
forældre/forældremyndighedsindehavere er mødt op. Forældre/myndighedsindehavere til 
medlemmer under 18 år er valgbare til bestyrelsen og kan ligeledes stille op pr. fuldmagt.  

Der kan i ingen tilfælde stemmes pr. fuldmagt. 
 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af 
klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges 
personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §13 og § 16. 
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer 
kræver skriftlig afstemning, se dog §7 B og 7 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

 
 

§13. 

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer 
skal indberettes til Dansk Rideforbund.. 



§14. 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse efter revision af 2, på den ordinære generalforsamling, for et år 
ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til 
budget for det kommende år. 

 
 

§15. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller 
når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med 
angivelse af dagsorden. 

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den 
ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

 
 

§16. 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med 
mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse 
generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver 
skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Herning kommune. 

 
 

Ikrafttrædelsestidspunkt: 01-07-1991. 

Revideret på ordinær generalforsamling 22.februar 2020 
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Sikkerhedsregler for Hodsager Rideklub 
Klubbens faciliteter generelt 

Krav:  
Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted: 

- Al ridning og færdsel på klubbens adresse er på eget ansvar
- Al kørsel og parkering på klubbens parkeringsplads er på eget ansvar, også når der til arrangementer (herunder stævner,

kurser mm.) henvises til andre parkeringsområder
- I tilfælde af ulykker eller skader på personer dækker den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring
- Det er dit eget ansvar at have en ulykkesforsikring
- Da ridning af nogle forsikringsselskaber kategoriseres som ekstremsport, har man som rytter eller forælder/værge til ryttere

under 18 år ansvar for, at ens egen forsikring dækker ved rideulykker
- Rygning af tobak og e-cigaretter er ikke tilladt i nogen af rideklubbens bygninger, og ej heller i nærheden af brændbart

materiale, herunder mødding, halm, hø mm.
- Pr. 1. juli 2008 er det lovpligtigt at have sin hest ansvarsforsikret. Det er den enkelte hesteejers ansvar, at have sin hest

ansvarsforsikret
- Hvis hesten skal færdes på klubbens adresse, skal dette være i orden inden hesten bringes her til, og dokumentation skal kunne

fremvises, hvis der bedes om dette
- Du er erstatningsansvarlig for ting, både på klubbens adresse, og i det offentlige rum, som du eller din hest ødelægger
- Du er erstatningsansvarlig, hvis du eller din hest forvolder skade på andre personer eller heste 
- Leje af rideskoleheste udenfor undervisningen forudsætter en vis erfaring
- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) – med undtagelse af ryttere med bagrytter
- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
- Du må ikke fastgøre dig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
- Heste skal altid føres i trense eller træktov 
- Du må ikke løbe eller råbe i nærheden af hesten
- Du må ikke rykke/flå/save hesten i munden med biddet
- Du må kun bruge pisk til almindelig irettesættelse og korrektion
- Du må ikke bruge sporer uhæmmet
- Bær sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år - Er du under 16 år skal sikkerhedsvesten have følgende godkendelse: 

EN13158:2009 Klasse 3
- Personer under 18 år må ikke ride, med mindre der er en voksen over 18 år til stede på klubbens adresse 
- Der må ikke springes, hvis der ikke er en person over 18 år tilstede
- Klubbens heste må kun springe i rideskolens holdundervisning
- Vil man gå til spring på en af klubbens heste, er det et krav, at man samtidig modtager dressurundervisning hos en af klubbens

undervisere. Dette gælder også for halvparter
- Der må ikke rides i staldbygningerne
- Der må ikke rides igennem døren til tilbygningen eller ridehallen
- Du skal selv fjerne eventuelle klatter fra den hest, du har redet. Både på baner, i ridehallen, i stalden, på trailerparkeringen og

ved opsadlingsbommene omkring stalden

Stald 
Krav: 

- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
- Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

Opstaldningskontrakt -Bilag 3 
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- Der skal altid være synligt opslag omkring forholdsregler ved brand  
- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil  
- Personer under 18 år skal bære godkendt ridehjelm i omgang med heste i stalden (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Heste må ikke være løse på staldgangen 
- Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden 
- Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke  
- Staldgangen skal ryddes og fejes efter brug, så der er pænt og ikke bliver glat 
- Rideudstyr, der ikke kan være i staldskabene, må ikke placeres på gulvarealet omkring skabene 
- Alle redskaber placeres på deres retmæssige pladser efter brug 
- Ingen løse hunde på klubbens adresse, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke 

 
Ridehus/bane  
Krav:  

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge 

fast i bøjlen  
- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning - Er du under 16 år skal sikkerhedsvesten have følgende godkendelse: 

EN13158:2009 Klasse 3 
- Der skal altid være tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, 

passage af hinanden osv.)  
- For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil  
- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere  
- Der må ikke longeres i ridehallen. Der må longeres på den lille bane, når der ikke er andre på den. På den store bane kan der 

longeres i den ene ende, mens der rides i den anden. 
- Der skal gives besked inden døren eller porten til ridehallen åbnes, så eventuelle ryttere i hallen er forberedte 
 

 
Terræn  
Krav: 

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge 

fast i bøjlen 
- Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter  
- Følg Dansk Rideforbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken 
- Medbring altid mobiltelefon, når der rides væk fra klubbens adresse 
- Regler for rideturen (fx rute og tempo) planlægges inden man rider afsted 
- Du har ansvar for at fjerne eventuelle klatter i byen, efterladt af den hest du har redet 
- Rider du på klubbens heste, skal du være erfaren rytter og fyldt 16 år for at måtte ride i terræn uden følgeskab af voksne. 

 
Fold  
Krav: 

- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov  
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar  
- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil  
- Der må ikke gives godbidder eller foder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer  
- Personer under 18 år skal bære godkendt ridehjelm på foldene (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Mindre børn og uerfarne ryttere må ikke selv hente heste på foldene 
- Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer  
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Når ulykken sker  
Krav:  

- Beskriv rækkefølgen:  
o Stands ulykken  
o Giv livreddende førstehjælp  
o Tilkald den nødvendige hjælp  
o Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet.   

- Der er synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre i glasskabene i stalden. 
- Hodsager Rideklubs GPS-koordinater: 56,321587 - 8,864405 

 

- Al ridning og færdsel på klubbens adresse er på eget ansvar 
- I tilfælde af ulykker eller skader på personer dækker den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring 
- Det er dit eget ansvar at have en ulykkesforsikring 
- Da ridning af nogle forsikringsselskaber kategoriseres som ekstremsport har man som rytter eller forælder/værge til ryttere 

under 18 år ansvar for, at forsikringen dækker ved rideulykker 
- Du er erstatningsansvarlig for ting, både her på stedet, og i det offentlige rum som du eller din hest ødelægger 
- Du er erstatningsansvarlig, hvis du eller din hest forvolder skade på andre personer eller heste, også hvis det er en elevhest du 

har lejet til privat ridning uden for undervisningen, som du dermed har overtaget ansvaret for 

 



2018 Ridehallen/baneregler Hodsager Rideklub 

Regler for ridning i ridehallen og på de udendørs baner 

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017)

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille

hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning. Er du under 16 år skal

sikkerhedsvesten have godkendelse: EN13158:2009 Klasse 3

- Der rides venstre mod venstre, hvis ikke alle rider samme volte

- Der skridtes inden for hovslaget, hvis ikke alle andre ryttere på banen skridter

- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end

ryttere og undervisere samt evt. trækkere

- Giv besked inden du åbner døren, og trækker din hest ind i ridehallen

- Ryttere under 18 år må ikke ride, hvis de er alene på klubbens adresse

- Der må ikke springes, hvis der ikke er en person over 18 år tilstede

- Hvis du bruger spring, kegler osv. skal dette fjernes efter brug og sættes tilbage på

plads

- Ingen bomme eller kopper fra springene må ligge på jorden. Kopperne hænges på

støtterne eller ligges i spandene beregnet til dem. Bommene sættes på skrå på

springbanehegnet eller hænges på støtterne

- Der må ikke longeres i ridehallen, da det ødelægger bunden

- HUSK at slukke lyset, hvis du er den sidste, som forlader ridehallen eller de udendørs

baner

- Du skal selv fjerne eventuelle klatter fra den hest du har redet. Både på baner, i

ridehallen, i stalden, på trailerparkeringen og ved opsadlingsbommene foran stalden

- Vis hensyn og ha’ en god ridetur!

Opstaldningskontrakt - bilag 4
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