Dansk Hundeskole Roskilde
Klubben er stiftet den 1. august 1996.

Familiehunden i centrum

VEDTÆGTER

Dansk Hundeskole Roskilde
§1

Navn og hjemsted
Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde".
Klubbens hjemsted er Roskilde.

§2

Formål

Stk. A

Klubbens formål er at skabe interesse for træning og aktivering af hunden, samt at virke for god
behandling af hunden som familiehund.

Stk. B

Klubbens midler anvendes i overensstemmelse med reglerne i stk. A, samt i det omfang, der er behov for
at uddanne eller lade uddanne instruktører og dommere.

Stk. C

Fremme de frivilliges og fællesskabets trivsel.

§3

Træning

Stk. A

Optagelse til træning kan hunde, der er fysisk og psykisk sunde og raske, samt træningsegnede. Forinden
optagelse skal hunden være vaccineret og have udvidet hundeansvarsforsikring efter gældende regler,
fastsat af bestyrelsen.

Stk. B

Efter gældende regler, fastsat af bestyrelsen, kan den enkelte hund/fører afvises.

Stk. C

(Udgået).

§4

Medlemmer

Stk. A

Som medlem kan optages enhver med interesse for klubbens formål.

Stk. B

Indmeldelse i klubben skal ske til bestyrelsen. Medlemskabet er gældende, når betalingen og
indmeldelsen er godkendt.

Stk. C

Et medlemskab er et enkeltmedlemskab, et husstandsmedlemskab som omfatter personer fra samme
familie eller husstand, eller et æresmedlemskab.

Stk. D

Kontingentrestance medfører ophævelse af medlemskab.

Stk. E

Udmeldelse af klubben skal ske skriftlig til bestyrelsen.
Betalt kontingent refunderes ikke.

Stk. F

Bestyrelsen kan nægte en ansøger medlemskab af klubben, uden begrundelse, indtil førstkommende
generalforsamling, hvor optagelsen skal medtages på dagsordenen og afgøres ved almindeligt flertal.
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§5

Kontingent

Stk. A

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår og kursusgebyr
fastsættes af bestyrelsen for det indeværende kalenderår.

Stk. B

Et medlemskab gælder indeværende kalenderår.

Stk. C

Kontingentbetaling påmindes via hjemmesiden og/eller opslag på pladsen.
Indbetalingen skal være registreret på klubbens konto senest den 31. januar, ved senere indbetaling er
man at betragte som nyt medlem.

§6

Forpligtelser

Stk. A

Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.
Køb og salg af fast ejendom kræver dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. B

Klubbens medlemmer, dens bestyrelse eller udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for klubbens
indgåede forpligtelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens formue.

Stk. C

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over betaling af
medlemskontingent og kursusgebyr.

Stk. D

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. E

Kasserer og klubbens formand har fuldmagt til at disponere over klubbens midler på konti i et anerkendt
pengeinstitut.

§7

Regnskab

Stk. A

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. B

Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Det er revideret af en af generalforsamlingen valgt
revisor.

Stk. C

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning eller efter bestyrelsens ønske.

Stk. D

(Udgået).

§8

Eksklusion

Stk. A

Hvis et medlem forsætligt i handling eller ord modarbejder klubben, kan bestyrelsen vedtage at
ekskludere vedkommende.

Stk. B

Eksklusionen kan ankes ved førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede kan forelægge
sin sag. Generalforsamlingen træffer da den endelige afgørelse i sagen ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. C

Eksklusionen står ved magt fra eksklusionstidspunktet til generalforsamlingen afholdes.
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§9

Bestyrelsen

Stk. A

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af:
1 formand,
1 næstformand,
1 kasserer, samt
2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Derudover tilknyttes 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som dog ikke har stemmeret.

Stk. B

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. C

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. D

Næstformanden indtræder i formandens sted under dennes midlertidige forfald eller ved nedlæggelse af
sit hverv, og vil fungere som formand til førstkommende generalforsamling.

Stk. E

Suppleanterne vil indtræde i den rækkefølge de er valgt hvis et bestyrelsesmedlem fratræder indtil næste
generalforsamling.

Stk. F

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden, samt 2 yderligere
bestyrelsesmedlemmer, er til stede.

Stk. G

Er der afstemning i bestyrelsen og er der lige stemmer har formand eller næstformanden den afgørende
stemme.

Stk. H

Kassererposten kan i tilfælde af at der ikke kan vælges en kasserer på GF eller kassereren udtræder i
utide deles op i en regnskabsfører, som evt. kan findes udenfor bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem,
som varetager kassererens beføjelser jf. øvrige vedtægter.

Stk. I

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg lige årstal. Næstformand og kasserer er på valg
ulige årstal.

Stk. J

Der kan ikke samtidig sidde flere medlemmer af samme husstand på bestyrelsesposter.

§ 10

Generalforsamling

Stk. A

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. B

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest ved udgangen af marts måned.
Indkaldelsen skal offentliggøres mindst 2 måneder før afholdelsen.

Stk. B1

På indkaldelsen til den ordinære generalforsamling oplyses navnene på de bestyrelsesmedlemmer, som
er på valg, samt om de modtager genvalg.
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§ 10 (fortsat)
Stk. C

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Valg af referent.
4. Formandens årsberetning.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Indkommende forslag.
7. Fastlæggelse af årskontingent og træningsgebyr.
8. Forslag til vedtægtsændringer.
9. Valg.
10. Eventuelt.

Stk. D

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt mindst 14
dage inden afholdelsen.
For vedtægtsændringer, se dog §10 stk. F.

Stk. E

Opstillere til bestyrelsesposter skal offentliggøres senest 7 dage inden afholdelsen, dog kan medlemmer
melde sig på selve generalforsamlingen.

Stk. F

Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles bestyrelsen skriftligt mindst 1 måned før
generalforsamlingen.

Stk. G

Afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis mindst 10 %
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 11

(Ophævet)

§ 12

(Ophævet)

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. A

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 50 % på en ordinær generalforsamlings
fremmødte stemmeberettigede medlemmer begærer det.

Stk. B

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20 % stemmeberettigede medlemmer skriftlig
begærer det til bestyrelsen.

Stk. C

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære
generalforsamling.

Stk. D

Stemmeberettigede ved den ekstraordinære generalforsamling er medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance og har et uafbrudt medlemskab i mindst 6 måneder.

Stk. E

Bestyrelsen kan på hvilket tidspunkt, den ønsker det, begære en ekstraordinær generalforsamling.
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§ 14

Stemmeret

Stk. A

Stemmeberettigede ved klubbens ordinære generalforsamling er medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance og har et uafbrudt medlemskab i mindst 6 måneder.

Stk. B

Der kræves mindst 6 måneders uafbrudt medlemskab frem til generalforsamlingen, for at være valgbar
til bestyrelsen og dennes tillidsposter.

§ 15

Vedtægtsændringer

Stk. A

Forslag om vedtægtsændringer skal optages som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden,
hvor der til vedtagelse kræves mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.
Se endvidere §10 stk. F.

Stk. B

Generalforsamlingen kan vælge af godkende mindre ændringer til forslag, hvis der findes en bedre
formulering på generalforsamlingen.
Klubbens medlemmer har herefter 1 måned til at give indsigelse til bestyrelsen. Enhver indsigelse vil
frafalde vedtægtsændringen.

§ 16

Ophævelse

Stk. A

Forslag om klubbens ophævelse behandles på et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden.
Forslaget vedtages, når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for klubbens opløsning.
Vedtages forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal afgør
spørgsmålet.

Stk. B

I tilfælde af klubbens ophævelse skal diverse materialer udloddes til højstbydende og dermed indgå i
klubbens formue.

Stk. C

Klubbens formue på opløsningsdagen skal overgå til en anerkendt beslægtet organisation f.eks. Dyrenes
Beskyttelse.

§ 17

Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1/81996.
Revideret: 11/3-2011, 9/3-2012, 18/3-2016, 16/3-2018, 11/9-2020.
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Dansk Hundeskole Roskilde
Træningsplads
Vor Frue Hovedgade 74 – 76, Vor Frue, 4000 Roskilde
Hjemmeside www.dansk-hunde-skole.dk
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