
Vedtægter 2018 
Vedtægter for Fyns Jagtrideklub vedtaget på generalforsamling 6. februar 2018 

Stiftet den 17. april 1980. 

§ 1 Formål. 
Klubbens formål er at være en selskabelig Jagtrideklub, som tilbyder hest og rytter en oplevelse i naturen under sikre 
forhold. Klubbens formål er at fremme og styrke jagtridning. 

§ 2. Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Medlemmer skal være fyldt 18 år 
for at have stemmeret ved generalforsamling og kontingentbetaling registreret hos kasseren. Den ordinære 
generalforsamling afholdes i januar/februar måned. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til 
medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden. Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:   

1. Velkomst ved formanden. 
2. Valg af dirigent.    
3. Valg af 2 stemmetællere.    
4. Beretning ved formanden.    
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren.    
6. Kontingent.    
7. Indkomne forslag.    
8. Forårs- og efterårsjagter.  
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant iht. § 3. 
10. Valg af 2 revisorer.    
11. Valg af årets rytter.   
12. Uddeling af rytterbånd og æresbevisninger. 
13. Velkomst til nye medlemmer.    
14. Eventuelt. 
 
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal uanset antal 
fremmødte medlemmer. I øvrigt henvises til § 12. 

§ 3. Ledelse. 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, kasserer, 
sekretær, festudvalg og materielforvalter mv. Formand og næstformand skal være medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 2 det ene år og 3 det andet år. I tilfælde af stemmelighed i 
bestyrelsen tæller formandens stemme for to. Det første valgbare medlem, som ikke opnår stemmer nok til bestyrelsen 
er valgt til suppleant. 

§ 4. Klubbens emblem. 
Klubbens emblem er udført som en lukket hestesko med påskriften “Fyns Jagtrideklub”. I midten ses et jagthorn og et 
hestehoved. Tekst og grafik er udført med guldskrift, baggrunden af emblemet er sort og udført som et negativ.    

§ 4a. Klubbens rytterbånd 
Klubbens rytterbånd er udført i tre striber med hver sin farve. I midten ses en smal rød stribe, på hver side en bred gul 
stribe og til sidst en smal blå stribe i hver ende. På rytterbåndet påsættes en sølvhestesko for hvert 5 års medlemsskab. 
Rytterbåndet bæres på ride jakke, smoking og kjole. Rytterbånd erhverves efter hver 25 deltaget jagter i Fyns 
Jagtrideklub.    

§ 5. Kontingent.    
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Juniorers kontingent er 100,00 kr. under det fastsatte 
kontingent for voksne.  



§ 6. Påklædning. 
Klubbens uniform er en rød ride jakke, med sort velourkrave og klubbens emblem iht. § 4., med evt. erhvervede 
rytterbånd iht. § 4a. påsat over venstre brystlomme, lyse/hvide benklæder, ridestøvler, hvid skjorte og gult slips samt 
lyse/hvide handsker. Stiv hovedbeklædning/ride hjelm er obligatorisk. Master kan ride med høj hat. Aspiranter rider i 
rød/sort ride jakke eller rød bluse.  

§ 7. Jagtlægning.   
Bestyrelsen har det overordnede ansvar Jagtlægger udpeger master og ræve. Master skal være godkendt af bestyrelsen. 
Jagtlægger kan i samråd med bestyrelsen aflyse en jagt, hvis deltagerantallet bliver under 10. Der må ikke rides på 
hingst i feltet. Efter jagten arrangeres, så vidt det er muligt, frokost til rimelig pris eller fællesspisning af medbragt 
mad. Prisen på evt. frokost skal oplyses i invitationen. Medlemmer, gæster og aspiranter mødes i ride uniform til 
frokost/spisning. 

§ 8. Hubertusjagt og -fest.   
Hubertusjagten afholdes hvert år sidst i oktober måned. Hubertusvinderen hyldes om aftenen ved hubertusfesten, der 
afholdes under passende højtidelige former. Festen arrangeres af festudvalget. For deltagelse i Hubertus festen skal 
medlemmet være fyldt 18 år. 

§ 9. Nye medlemmer. 
I Jagtrideklubben kan optages medlemmer, der er fyldt 12 år. Ikke ridende medlemmer kan optages i klubben. 
Bestyrelsen alene optager medlemmer. En evt. afvisning af ansøgning af medlemskab skal ikke begrundes af 
bestyrelsen.  

§ 10. Æresmedlemmer. 
Ethvert medlem af Fyns Jagtrideklub kan indstille medlemmer til æresmedlemmer af Fyns Jagtrideklub til bestyrelsen, 
som godkender og udnævner vedkommende. En evt. afvisning af indstillingen skal ikke begrundes af bestyrelsen. 
Æresmedlemmer er kontingentfri.  

§ 11. Eksklusion. 
Bestyrelsen kan om nødvendigt bortvise et medlem, som modarbejder klubbens interesser og omdømme. Eksklusion 
af et medlem kan kun ske af en enig bestyrelse. Manglende kontingent betaling medfører udmeldelse. 

§ 12. Vedtægtsændringer og valg. 
Forslag til ændringer i vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før en generalforsamling, og kan kun 
vedtages med mindst 2/3 stemmers flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
årets rytter foregår skriftligt. Øvrige valg ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer 
kræver skriftlig afstemning. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige er forslaget 
forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, dog kan der stemmes pr. brev til årets rytter. 

Ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 14. februar 1989 på Mørkenborg Kro, den 7. februar 1994 på Nr. Åby 
Hotel, den 6. marts 1995 på Mørkenborg Kro, den 10. februar 1997 på Mørkenborg Kro, den 4. februar 1999 på 
Mørkenborg Kro, den 12. marts 2009 på Rønholtvej 6, den. 9. februar 2012, den 9. februar 2016 og 6. februar 2018 på 
Fjelsted Skov Kro. 
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