
Frederikshavn den 11. april 2019 

 

 

Forslag til vedtægtsændring på førstkommende generalforsamling. 
 
Ved seneste generalforsamling var der som bekendt skriftlig afstemning til de ledige poster i forretningsudvalget, hvor 

rigtig mange af de tilstedeværende var forældre til medlemmer under 18 år, hvorfor de ikke havde stemmeret. Dette 

blev skønnet meget uhensigtsmæssigt, idet forældrene jo er den betalende part i forholdet til FRK, hvilket både gælder 

medlemskabet og evt. opstaldning. 

 

Derfor har jeg undersøgt på emnet og bl.a. fundet følgende: 

 

DGI’s advokat Steen F. Andersen udtaler på DGI’s hjemmeside den 8. januar 2016 bl.a.: 

 
”De almindelige regler: Hvis spørgsmålet om mindreåriges stemmeret på generalforsamlingen ikke er 

beskrevet i vedtægterne, gælder de almindelige foreningsretlige grundsætninger. Det følger af disse, at 

ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen, og det har medlemmer under 18 år således 

også, men det må antages, at det er en forælder (indehaver af forældremyndigheden), der udøver denne 

ret.” 

 

”Vedtægtsregulering: Spørgsmålet kan reguleres af vedtægterne, og jeg vil anbefale de fleste 

foreninger at vælge den løsning.  Det er lovligt at skrive i vedtægterne, at medlemmer under 18 år ikke 

har stemmeret, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Det er også lovligt at anføre i vedtægterne, at 

unge, der f.eks. er fyldt 16 år har stemmeret, og at stemmeretten for børn og unge under 16 år udøves 

af en forælder. En sådan bestemmelse vil jeg anbefale.” 

 

”Hvad siger loven? 

Hvis en forening skal kunne modtage kommunalt tilskud efter folkeoplysningsloven, stiller loven nogle 

krav til foreningens vedtægter og praksis. Foreningen skal have en bestyrelse, som medlemmerne har 

valgt, og foreningen skal være demokratisk opbygget. Det indebærer, at alle myndige medlemmer skal 

have stemmeret på generalforsamlingen, og børn kan godt have stemmeret ved en forælder.” 

”Valgbarhed: I idrætsforeninger må det antages, at valgbare til bestyrelsen er de medlemmer, der selv 

har stemmeret. En forælder, der udøver stemmeretten på et barns vegne, er ikke herved valgbar.” 

Derfor nedenstående forslag til vedtægtsændring i § 11, 3.pkt.:  

”Afholdelse af generalforsamling annonceres endvidere med angivelse af tid, sted og dagsorden  
på klubbens hjemmeside, ved opslag på ridecentret og evt. via den lokale dagspresse.  
Såvel aktive som passive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til  
bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Ved valg af formand for ungdomsudvalg har 
juniormedlemmerne dog også stemmeret.” 
 
ændres til: 
 
Afholdelse af generalforsamling annonceres endvidere med angivelse af tid, sted og dagsorden  
på klubbens hjemmeside, ved opslag på ridecentret og evt. via den lokale dagspresse.  
Såvel aktive som passive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til  
bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Forældre til børn under 18 år har ved fremmøde på 
generalforsamlingen også 1 stemme for hvert barn, og der kan maksimalt afgives 2 stemmer. Ved 
valg af formand for ungdomsudvalg har juniormedlemmerne dog også stemmeret. 
 
Selve ordvalget kan ændres af generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Kjær 
Medlemsnr. 643 


