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§ 1. NAVN. 

Foreningens navn er Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI). Foreningen er 
stiftet 1. juni 1918, og er hjemmehørende i Holstebro Kommune. 
 

§ 2. FORMÅL. 

Foreningens formål er, at fremme og vedligeholde interessen for den frivillige idræt 
inden for Forsvaret, og fremme samværet mellem foreningens medlemmer, samt 
formidle medlemmernes deltagelse i konkurrencer under Dansk Militært Idrætsforbund 
(DMI) og andre militære og civile idrætsforeninger. Ligeledes er formålet med 
foreningen, at fremme sammenholdet blandt foreningens medlemmer, ved initiativer og 
arrangementer for disse evt. i samarbejde med kasernens og områdets øvrige 
foreninger, samt at det skal være sundhedsfremmende. 

§ 3. MEDLEMMER. 

Som medlemmer kan optages: 

a. Ordinære medlemmer 
- Tjenestegørende, såvel militær som civile, der er ansat i forsvaret. 
 
 
b. Ekstraordinære medlemmer: 
- Alle andre, som er pårørende til tjenestegørende på Dragonkasernen, samt 
pensioneret Dragoner. 
 
 
c. Æresmedlemmer: 
- JDRI bestyrelsen kan udpege et medlem til æresmedlem. Det skal være en person   
  der i særlig grad, har vist interesse for foreningen og dens arbejde.  
  Æresmedlemmer er kontingent frie. 
 
§ 4. KONTINGENT. 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet indeholdes 
månedligt i lønnen eller indbetales på foreningens bank konto. 

Kontingent for Ekstraordinære medlemmer fastsættes af den siddende bestyrelse. 

§ 5. UDMELDELSE OG EKSKLUSION. 

Udmeldelse kan kun finde sted ved en måneds udgang, og skal skriftlig være 
kassereren i hænde senest den 15. i forudgående måned. Ved afskedigelse eller 
hjemsendelse ophæves medlemskabet fra månedens udgang, medmindre ønske om 
forsat medlemskab fremsættes overfor kassereren. 

I alle idrætsanliggender skal medlemmerne til enhver tid, rette sig efter de af 
bestyrelsen fastsatte bestemmelser. 
Overtrædes dette, kan midlertidig udelukkelse af et medlem foretages af bestyrelsen. 
Udelukkelsen skal forelægges på den førstkommende generalforsamling, hvor 
vedkommende skal have mulighed for at forsvare sig. 
Godkender generalforsamlingen udelukkelsen, kan eventuel genoptagelse kun ske 
efter en generalforsamlingsbeslutning. 
 

 



 

 

§ 6 FORPLIGTELSER. 

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen 
- Hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side. 
- Alene foreningen hæfter med de rådige midler. 
- Har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen. 
- Har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art. 
 

§ 7. GENERALFORSAMLING. 

Generalforsamling afholdes hvert år, i første kvartal og der indkaldes med 3 ugers 
varsel ved JDR Idrætsinformation og på hjemmesiden samt ved opslag. 
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 8. 
6. Valg af repræsentant til Holstebro Idrætsforbund (HIF). 
7. Valg af repræsentanter til Dansk Militært Idrætsforbund (DMI). 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (i 
dennes fravær, bestyrelsen) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes: 
a. Når bestyrelsen finder det påkrævet. 
b. Når mindst 1/3 af medlemmerne indsender et skriftligt forslag herom, ledsaget af en 

dagsorden samt navnet på ordføreren. 
Efter generalforsamlingen offentliggøres bestyrelsens sammensætning. 
 
-  Det er kun Ordinære medlemmer der har stemmeret. 
 
§ 8. BESTYRELSE. 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. 
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse 
konstituerer sig selv. 
Der skal endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 
revisorsuppleanter. 
Bestyrelsen er på valg således: 
De ulige år formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, de lige år 3 
bestyrelsesmedlemmer. 
Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelses er, alle som én og én som alle, ansvarlig for foreningens økonomi og drift. 
Udover bestyrelsen findes der et antal idrætsudvalg. 
Foreningen tegnes udadtil, ved underskrift af formanden og kassereren  
 

§ 9 UDVALGENE 

JDRI har udover Bestyrelsen et antal idrætsudvalg. Udvalgene dækker breddeidrætten 
i DMI og suppleres af yderligere udvalg som JDRI beslutter dækker medlemmernes 



behov og efterspørgsel. 

Udvalgsformanden vælges af Bestyrelsen for en periode på 2 år. Udvalget konstituerer 
efterfølgende sig selv med de udvalgsmedlemmer der er til rådighed. Udvalgene kan 
ansøge om midler til afholdelse af aktiviteter som understøtter udvalgets 
idrætsmæssige profil. 

 

§ 10. REGNSKAB. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. 
Kassereren fører udgift og indtægtsregistrering samt medlemsregistrering. 
 
Revisorerne reviderer regnskabet hvert år, inden generalforsamling. 
 
Bestyrelsen godkender årsregnskabet inden det fremlægges på generalforsamlingen. 
 

§ 11. FORENINGENS MEDLEMSKAB AF FORBUND OG FORENINGER. 

Foreningen er medlem af Dansk Militær Idrætsforbund (DMI) og Dansk Skytte forbund 
og herigennem Dansk Skytte Union (DSU) og Danmarks Idrætsforbund og dermed 
underlagt disse organisationers love og bestemmelser. 
 
Derudover er idrætsforeningen også medlem af: 
- Holstebro Firmaidræt (HFI) 
- Holstebro Idrætsråd (HI). 
 
§ 12. Våbenpåtegning. 
 
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse 
forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde 
våbenpåtegning over et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst 
årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse af et våben. 
 

§ 13. LOVÆNDRINGER. 

Ændringer af foreningens love kan kun gennemføres på en generalforsamling, ved 
stemmeflertal. 

§ 14. FORENINGENS OPLØSNING. 

Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske når 4/5 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling 
har vedtaget dette.  
Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens midler 
skal anvendes. Midlerne kan dog kun anvendes til idrætsformål. 
 
§ 15. Love vedtaget. 

Ovennævnte love, er af generalforsamlingen vedtaget, på den ordinære 
generalforsamling den 18. marts 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Statutter for JDRI`s årlige hædersbevisning. 

 
§ 1. 

 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening udsætter hvert kalenderår en hædersbevisning i 
form af et varigt minde med inskription: 
Jydske Dragonregiments Idrætsforenings hæderspris ….(årstal). 
Værdien af ovennævnte hæderspris fastsættes af idrætsforeningens bestyrelse. 
 

§ 2. 
 

Hædersbevisningen tildeles efter følgende kriterier: 
1. Modtageren skal være medlem af garnisonens idrætsforening. 
2. Modtageren skal være/have været aktiv deltager i foreningens idrætslige liv og have 

repræsenteret denne i stævner/turneringer på udvalgt hold med godt resultat og/eller 
have virket aktivt for idrætsforeningen gennem personlig indsats og idræts fremmende 
optræden blandt øvrige medlemmer til gavn for idrætsforeningen. 

3. Modtageren skal nyde almindelig agtelse blandt de øvrige medlemmer. 
 

§ 3. 
 

Indstilling af emner til modtagelse af hædersbevisningen kan foretages af ethvert medlem 
af idrætsforeningen gennem fremsendelse af forslag til foreningens bestyrelse med 
begrundelse for indstillingen. 
Sådan indstilling skal være bestyrelsen i hænde senest primo oktober. 
 

§ 4. 
 

Beslutning om tildeling træffes af idrætsforeningens bestyrelse ved almindelig 
stemmeflertal. 
Står 2 kandidater lige, er formandens stemme afgørende. 
 

§ 5. 
 

Det påhviler idrætsforeningen at overrække hædersbevisningen til modtageren ved en 
passende lejlighed, samt på foreningens vegne at begrunde valget af den pågældende. 
 

§ 6. 
 

Der tillægges bestyrelsen beføjelse til at afvige fra de i § 2 nævnte kriterier, hvis ganske 
særlige omstændigheder gør sig gældende. En sådan beslutning skal være enstemmig. 
 

§ 7. 
 

Ovennævnte statutter kan ændres, såfremt 2/3 af de – til en i samme anledning indvarslet 
ekstra- ordinær generalforsamling - fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
 

 

 


