Vedtægter
VEDTÆGTER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOORPONYER I DANMARK
§1
Foreningens navn er Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark. Foreningen er medlem af
SEGES, Hest, som er det ledende organ for et fælles hesteavlsarbejde i Danmark. Foreningens
hjemsted er formandens adresse.
Regnskabsåret: løber fra 1/1-31/12
Kontingentåret: løber fra 1/2-31/1
§2
Foreningens formål er at virke til bevarelse og fremme af Dartmooravlen i Danmark. Dette formål
søges fremmet ved bl.a. at afholde kåringer og medvirke ved anerkendte dyrskuer. Derudover ved at
udbrede kendskabet til racen og støtte medlemmerne i salgsarbejdet via aktiv markedsføring på
foreningens hjemmeside og via andre elektroniske medier.
§3
Medlemsskab
Som medlem kan optages alle, som er interesseret i avl og brug af dartmoorponyer.
A-medlem: Dækker hele husstanden, hvor man kan deltage i foreningsregi samt udstille under
flere navne til bl.a. dyrskuer, shows og kåring. 2 stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
B-medlem: Kun denne person kan deltage i foreningsregi samt udstille til bl.a. dyrskuer, shows og
kåring. 1 stemmeret ved generalforsamlingen.
C-medlem: Personer under 18 år. Kun denne person kan deltage i foreningsregi samt udstille til
bl.a. dyrskuer, shows og kåring. 1 stemmeret ved generalforsamlingen.
D-medlem: Kun denne person kan deltage i foreningsregi samt udstille ved shows. Dog ikke
ved Landskåringen. Ingen stemmeret ved generalforsamlingen
Æresmedlem: 1 stemmeret ved generalforsamlingen. Derudover samme vilkår som B-medlem.
Udnævnelse til æresmedlem, sker hvis et medlem har ydet en særlig fortjenstfuld indsats
for foreningen, som f.eks. værdifuldt avlsarbejde, bestyrelsesmedlem, dommer, m.m.
Dette tilstilles bestyrelsen skriftlig, som derefter tager stilling til en evt. udnævnelse. Afgørelsen vil
blive meddelt på den først kommende generalforsamling.
Sker indmeldelsen efter 1. september betales halvt medlemskontingent gældende for resten af året.

Der må ikke forekomme forskelsbehandling af avlerne.

Som medlem forpligter man sig til at følge foreningens vedtægter og regler.
Ansøgning om optagelse kan til enhver tid stilles til formanden for bestyrelsen.
Såfremt bestyrelsen nægter optagelse af et potentielt medlem, kan afgørelsen indankes til endelig
afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Det er ethvert medlems eget ansvar at oplyse korrekt og gyldig e-mailadresse, således at foreningen til
enhver tid kan kommunikere med medlemmet.
§4
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt pr. brev eller mail til kassereren for bestyrelsen senest
den 31.12. for at blive slettet af medlemslisten for det kommende år.
§5
Kontingentet skal for ”gamle” medlemmer være indbetalt senest den 1. februar.
Hvis ikke kontingentet betales inden 1. februar udmeldes du automatisk af foreningen.
Ved for sen indbetaling bedes du kontakte bestyrelsen for at blive påført medlemslisten igen.
§6
Medlemmer der overtræder foreningens vedtægter og regler, herunder modarbejder foreningens
formålsparagraf, bevidst søger, groft at omgå reglerne eller på anden vis udvise adfærd, der kan
skade foreningen, kan ekskluderes hvis minimum 3 bestyrelsesmedlemmer går ind herfor.
Dette skal ske skriftlig og sendes anbefalet.
Det/de ekskluderede medlem(mer), har dog ret til på førstkommende generalforsamling at anke denne
eksklusion. Eksklusionen skal være påført dagsordenen og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
§7
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af de
stemmeberettigede medlemmer.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent
inden generalforsamlingen begynder.
Medlemmer, der står i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

De af bestyrelsen evt. ekskluderede medlem(mer) har:
1. Ej stemmeret på generalforsamlingen
2. Kun møde- og taleret vedrørende det punkt på dagsordenen, hvor det (de)
pågældende medlems(medlemmers) eksklusion prøves.
§8
Til ledelse af foreningen vælger generalforsamlingen ved skriftlig afstemning blandt de medlemmer,
der er til stede ved generalforsamlingen. Hvis der er tungtvejende grunde til, at medlemmet ikke kan
være til stede, kan dispensation opnås, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemmet med to
vitterlighedsunderskrifter.
Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at modtage genvalg, behøver ikke være til stede ved
generalforsamlingen, såfremt de er forhindret heri.
For at være opstillingsberettiget til bestyrelsen eller som revisor, skal medlemmet være fyldt 18 år og
have betalt kontingent senest 1. februar.
Der vælges:
1. En bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter
2. 1 revisor med 1 suppleant
ad. 1) Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer
afgår efter tur hvert andet år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. De træder i funktion, såfremt et bestyrelsesmedlem
fratræder sin post, ved sygdom eller lignende. Suppleanten følger den fratrædendes turnus.
ad. 2) Revisor vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen og træder i funktion på samme vis, som ovenstående
suppleanter. Såfremt der ikke findes en revisor samt revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer
ved den ordinære generalforsamling og ej heller ved den ekstra ordinære generalforsamling, kan
bestyrelsen købe denne ydelse fra en autoriseret revisor. Den pågældende person skal ikke være
medlem af foreningen for at besidde denne post.
NB! Genvalg kan finde sted til samtlige poster.
Personer der er valgt til én af ovenstående tillidsposter, fratræder automatisk denne post ved
ophørelse af medlemskab af foreningen.
Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv, med henholdsvis formand, næstformand, kasserer,
sekretær og bestyrelsesmedlem.
Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme, men i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme
afgørende.
Formanden repræsenterer foreningen i Landsudvalget for Heste, men kan indsætte en substitut.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og udarbejder
retningslinjer for det enkelte udvalgs arbejdsområde og kompetence, samt afgør
udvalgsmedlemmernes antal og konstituering.

Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til at beslutte hvilke personer, der skal fungere som
racekoordinator på de 3 landsdyrskuer.
For at sidde i udvalg eller fungere som racekoordinator, skal vedkommende være fuldgyldigt medlem
af foreningen.
Formanden skal skriftligt besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer, efter forelæggelse for
bestyrelsen; kun skriftlige spørgsmål aftvinger skriftligt svar.
Bestyrelsen planlægger kåring samt udvælger dommere til kåring og dyrskuer i samråd med et evt.
kåringsudvalg.
Der føres beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§9
Foreningen afholder én årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den
1. februar. Forslag skal sendes pr. brev eller mail i en sådan form, at de umiddelbart kan
mangfoldiggøres.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal når mindst 1/3 af
medlemmerne overfor bestyrelsens formand skriftligt dokumenterer kravet herom, ledsaget af
forslag, som ønskes behandlet. Forslag skal være skriftlige og i en sådan form, at de umiddelbart kan
mangfoldiggøres.
NB! Forslagsstilleren skal have betalt kontingent senest den 1. februar.
Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles via e-mail til hvert medlem
med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal afhængig af, om det er en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, indeholde:
1. Dato, tid og sted for generalforsamlingen
2. Dagsorden (se § 11).
3. Følgende bilag til dagsorden skal vedlægges:
a) Det reviderede regnskab med bestyrelsens underskrifter
b) Evt. indkomne forslag med angivelse af den enkelte forslagsstillers navn
c) Hvem der er på valg
§ 10
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved
kassereren. a) Godkendelse
b) Decharge. Gives decharge frafalder generalforsamlingen sig at gøre ansvar gældende
mod bestyrelsen i anledning af det fremlagte regnskab og de dispositioner, det registrerer
4. Fastsættelse af medlemskontingent

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og 1 suppleant.
8. Evt.
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Indkomne forslag.
3. Evt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, bortset fra reglerne omkring opløsning
i § 13.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingerne.
På generalforsamlinger anvendes følgende valgmetoder til personvalg:
Valg af dirigent
Simpelt relativt flertal (den der får flest stemmer af alle kandidater er valgt).
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Der anvendes altid relativt flertal og bunkemetoden”.
Vælgerne opfordres til i vilkårlig rækkefølge at opføre navnene på højst det antal, der skal vælges.
Stemmetallene på kandidaterne afgør, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der er valgt
henholdsvis som 1. og 2. suppleant.
Valg af revisor og 1 suppleant
Der anvendes altid ”bunkemetode” som ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til disse.
Alle personvalg er skriftlige.
Dirigenten vælger selv, hvilke afstemningsmetoder han vil anvende ved beslutninger.
Vedtægts- og regelændringer afgøres ved almindeligt stemmeflertal og er gældende fra den dag de er
vedtaget.
§ 11
Generalforsamlingen fastlægger de overordnede rammer for foreningens drift, herunder at ajourføre
vedtægter og regler. Bestyrelsen håndterer foreningens daglige virke i henhold til dette, og har derfor
bemyndigelse til at træffe de nødvendige afgørelser. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give
dispensation.
I tilfælde af eventuelle tvister opstået mellem avlere indbyrdes, eller mellem avlere og foreningen i
forbindelse med gennemførelsen af foreningens avlsprogrammer eller generelle vedtægter, løses
disse af den til enhver tid siddende bestyrelse for foreningen.
Bestyrelsen vil i de givne tilfælde lægge regler/avlsprogrammet og vedtægterne til grund for sin

afgørelse. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at indhente bistand fra SEGES samt andre
fagkompetente 3. personer, såfremt den finder behov herfor.
Udgifterne til behandling af tvister opstået mellem avler og foreningen i forbindelse med
gennemførelsen af foreningens avlsprogram eller generelle vedtægter, afholdes af den part som ikke
opnår medhold i tvisten. Ved et forlig mellem parterne deles udgifterne ligeligt imellem avler og
foreningen.
Ved behandling af tvister opstået mellem avler indbyrdes, skal parterne i tvisten selv afholde
udgifterne til at få tvisten behandlet.
§ 12
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14
dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer går ind
herfor.
Foreningens midler tilfalder medlemmerne, svarende til de stemmer deres kontingent udgør.
Juniorer dog det halve.
Æresmedlemmer kan ikke alene i kraft af deres æresmedlemskab deltage i afstemningen om en evt.
ophævelse af foreningen, og ligeledes heller ikke være berettiget til at modtage andel af foreningens
midler ved foreningens ophævelse.

§ 13
For Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmarks gæld hæfter kun denne forenings formue.
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