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Den selvejende institution 

TARUPGÅRD 
 

1. 
Tarupgård er en selvejende institution med hjemsted Tarupgårdsvej 3, 5210 Odense NV  
 

2. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af Fyens Rideklub, som indenfor de sidste 3 måne-
der før generalforsamlingen, som minimum har deltaget i 3 fastlagte aktiviteter pr. måned (jf. Folkeoplys-
ningsloven). Desuden har samtlige bestyrelsesmedlemmer i Fyens rideklub stemmeret. Hvert stemmebe-
rettiget har én stemme.  
 

3. 
Institutionens formål er at drive Tarupgård.  
 
Tarupgård skal drives og ledes som ride etablissement til gavn for især ungdommen i nærområdet, men 
også for øvrige ride interesserede i primært Odense Kommune.  
 
Medlemmer af institutionen er aktive medlemmer af Fyens Rideklub.  
 

4. 
Den fornødne kapital til institutionens drift tilvejebringes ved udlejning til Fyens Rideklub, ved tilskud fra 
det offentlige samt fonde etc.  
 

5. 
Hæftelser for de forpligtelser, som institutionen ved dennes bestyrelse påtager sig, har alene institutionens 
formue. Der kan ikke rejses krav om økonomisk ansvar mod institutionens ledelse eller nogen, som har ydet 
denne støtte 
 
 Afkastet fra institutionens ejendom eller øvrige formue kommer alene institutionen til gode. I særtilfælde 
ved større afkast/formue kan institutionen støtte aktiviteter på Fyens Rideskoles elevskole.  
 
Institutionens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af institutionens formue, afkast m.m. af 
nogen art.  
 

6. 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år, valgt på en generalfor-
samling.  
 
Af bestyrelsen afgår 1 medlem i ulige år og 2 medlemmer i lige år.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og sekretær.  
 
Bestyrelsesmøde afholdes 4 gange årligt, samt når særlig forhold taler herfor. Sekretæren fører protokol 
over møderne.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede.  



  

2 

Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, dog kan der gives to medlemmer af bestyrelsen prokura til 
at tegne institutionen i alle forhold.  
 

7. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts, og indkaldes ved opslag i stalde, 
ridehuse m.m. samt på Fyens Rideklubs hjemmeside med minimum 8 dages varsel.  
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. januar.  
Dagsorden offentliggøres som indkaldelsen.  
 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:  
 
1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget til godkendelse  

4. Indkomne forslag  

5. Valg af bestyrelse  

6. Valg af 2 suppleanter  

7. Valg af 2 kritiske revisorer  

8. Evt.  
 

8. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af alle stemmeberettigede skriftligt overfor 
formanden fremsætter motiveret forslag herom. Indkaldelse foregår som til ordinær generalforsamling.  
 

9. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 

10. 
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabsførelse. Regnskab skal være afsluttet senest udgangen af februar.  
 

11. 
Evt. overskud tilfalder Fyens Rideklubs elevskole. Dog skal institutionen altid sørge for at have en økono-
misk parathed til akutte behov.  
 

12. 
Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted efter en godkendelse på en generalforsamling og kun så-
fremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.  
 
I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder hele formuen Fyens Rideklubs elevskole.  
 

---000--- 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 14. marts 2005 med ændringer foretaget på ekstra-ordi-

nær generalforsamling, d. 8. november 2012 henholdsvis ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 

 

 


