
                             VEDTÆGTER 

                                                              FOR  

                                                        Skive Trav 

                                                                   (Skive Væddeløbsforening) 

 

    § 1. 

Foreningen navn er Skive Trav. 

Foreningen har bi navnet Skive Væddeløbsforening 

  

   § 2. 

Foreningens hjemsted er Skive kommune. 

 

   § 3. 

Foreningens formål er på grundlag af totalisatorbevillig at afholde travløb i Skive, samt at formidle 

serviceydelser til hesteejere, for trænere, dyrlæger og andre virksomheder med tilknytning til Skive Trav i 

Skive. 

 

   § 4. 

Som medlemmer optages de- der er interesseret i at styrke og støtte travsporten i almindelighed og Skive 

Trav i særdeleshed. 

Foreningen kan udnævne æresmedlemmer, som har ydet en værdifuld indsats for foreningen eller Dansk 

Travsport i sin helhed. Ethvert forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kræver enstemmig vedtagelse af 

den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som bevisligt modarbejder selskabet og dets interesser, eller som i 

øvrigt anses for uværdigt til at være medlem af Skive Trav - (Skive Væddeløbsforening). Eksklusion kræver 

dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for det. Medlemmet kan indanke eksklusionen for den 

førstkommende ordinære generalforsamling, hvor afgørelse i sagen træffes ved almindeligt flertal blandt 

de deltagende. Generalforsamlingens beslutning er endelig. Et tidligere ekskluderet medlem kan tidligst 

søge om optagelse som medlem i selskabet ti år efter eksklusionen. Ansøgningen skal – sammen med en 

skriftlig motiveret begrundelse samt et notat om årsagen til den tidligere besluttede eksklusion – behandles 

på en ordinær generalforsamling, hvor ansøgningen skal godkendes af mindst 2/3 af de tilstedeværende 

medlemmer. Ansøgeren har ikke adgang til generalforsamlingen, hvor ansøgning om nyt medlemskab 

behandles. 

 



Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, gældende for det 

efterfølgende kalenderår, og kontingentet skal være indbetalt til foreningens kontor senest 1. januar i det 

år, for hvilket medlems skabet skal gælde. 

Medlems skabet er fortløbende. Udmeldelse kan alene ske ved skriftlig udmeldelse, der skal være 

foreningens sekretariat i hænde inden begyndelsen af det kalenderår, hvor medlemsskabet skal ophøre. 

 

   § 5.  

Medlemsskabet af foreningen giver adgang til at overvære de af foreningen udskrevne travløb og 

deltagelse i foreningens arrangementer til fremme af interessen for travsporten. 

 

   § 6. 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 

   § 7. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 

dages varsel via opslag på Skive Trav, og mail eller brev til foreningens medlemmer. 

Samtidig med annonceringen skal dagsorden og et eksemplar af det reviderede årsregnskab kunne 

afhentes af medlemmerne på foreningens kontor. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til ændringer af vedtægterne skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent m.v. 

6. Valg til bestyrelsen og suppleant til denne. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen. 

 



   § 8. 

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal, træffes beslutninger ved 

simpel stemmeflertal (relativt flertal). 

Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

For så vidt der fremsættes krav derom af mindst 5 af de fremmødte medlemmer, skal afstemningen foregå 

skriftligt. 

Hvert medlem har 1 stemme, der alene kan afgives ved personligt fremmøde. Der kan således ikke afgives 

stemme ved fuldmagt. 

 

    

   § 9. 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil, og skal 

indkalde til en sådan, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af, 

hvad de ønsker behandlet. 

Indvarsling finder sted på den i § 7 angivne måde, og skal, når den sker ifølge begæring fra medlemmerne, 

finde sted seneste 4 uger efter begæringens modtagelse. 

 

   § 10. 

Over det på såvel den ordinære som den eventuelle ekstraordinære generalforsamling passerede føres en 

protokol, som underskrives af dirigenten. Ved afstemninger indføres foruden antallet af tilstedeværende 

medlemmer, såvel stemmerne for som stemmerne imod forslag. 

 

   § 11. 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år 

ad gangen, således at 2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. 

Hvert år vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen 1 suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges samlet, således at de 2, henholdsvis 3, der ved afstemningen 

får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen, medens den næstfølgende bliver suppleant. 

 

Dirigenten kan tillade at bestyrelsesvalg og suppleantvalg adskilles. 

 

 

 

 

 

 

 

    



   § 12. 

Alene medlemmer af Skive Trav (Skive Væddeløbsforening) er valgbare til bestyrelsen. Får et medlem 

forfald, indtræder suppleanten alene indtil næste generalforsamling, hvor der herefter skal finde 

ekstraordinært nyvalg sted til den ledige post for den fratrædendes resterende valgperiode. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand. Den fastlægger selv sin 

forretningsorden. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

 

   § 13.  

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at forestå den daglige ledelse, og bestyrelsen fastsætter vilkårene 

for dennes stilling. Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen, og handler under ansvar overfor 

denne. 

 

 

 

   § 14. 

Foreningen tegnes i den ordinære forretninger af direktøren eller formanden. 

 

Ved ekstraordinære dispositioner, herunder ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån 

samt ved indgåelse af leje og forpagtningsaftaler tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

 

Et af formanden attesteret dokument med oplysning om bestyrelsens sammensætning skal være 

tilstrækkelig dokumentation for offentlig myndighed for bestyrelsens lovlige valg og sammen sætning. 

 

   § 15. 

Bestyrelsen fører et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens 

drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. 

 

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til d. 31. december. 

 

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og 

under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. 

 

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. 

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til 

næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler. 

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registeret revisor, der vælges 

for 1 år ad gangen. 

 

 

 



   § 16.  

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på to hinanden følgende og i en anledning specielt 

indkaldte generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 1 måneds mellemrum. Beslutning med ophør 

skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Bestemmelse om afvikling af visse af foreningens forpligtelser samt om salg af ejendele og lignende i 

likvidationstilfælde tages dog med simpel stemmeflertal. 

 

Et eventuelt overskud ved foreningens afvikling anvendes primært overensstemmende med foreningens 

formålsbestemmelse til gavn for fortsat afholdelse af travløb i Skive eller med sådanne aktiviteter, 

nødvendige finansieringer og kapitalanlæg. Midler, der ikke anvendes overensstemmende hermed skal 

anvendes til almennyttige formål i hjemstedskommunen. 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. marts 1997. Ændret den 18. marts 1998. 

§ 11 ændret 1. marts 2001, § 7 ændret 13. marts 2016 og § 4 ændret 27. marts 2023. 

  

 

 

 

 


