
Vedtægter for foreningen

Stiftet d. 01.04.09

§1 – Foreningens navn og hjemsted

§ 1.1 – Foreningens navn er Nordjysk Hundetræning
§ 1.2 – Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse

§2 – Foreningens formål

§ 2.1 – Foreningen har til formål at:
- tilbyde træning og andre aktiviteter for hunde med eller uden stambog. Udelukket for 
deltagelse er dog hunde af de 13 racer samt blandinger heraf nævnt i Hundeloven af 
01.07.10.
- fremme og udvikle instruktørernes kompetencer

§ 3 – Medlemmer

§ 3.1 – Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlem
§ 3.2 – Der kræves ikke medlemskab for deltagelse i foreningens aktiviteter
§ 3.3 – Medlemskabet gælder for hele husstanden, dog kun med 1 stemme til 
generalforsamlingen

§ 4 – Kontingent

§ 4.1 – Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen
§ 4.2 – Kontingent opkræves i januar måned og erlægges forud for det pågældende 
kalenderår
§ 4.3 – Ved indmeldelse senere på året betales fuldt kontingent gældende for resten af 
kalenderåret
§ 4.4 – Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen eller ved udeladelse af kontingentbetaling
§ 4.5 – Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse
§ 4.6 – Personer med tillidshverv i foreningen har gratis medlemskab. ”Tillidshverv” defineres 
af bestyrelsen.

§ 5 – Udelukkelse

§ 5.1 – Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale 
eller handling skader foreningens interesser, aktiviteter eller anseelse.

§ 6 – Foreningens ledelse

§ 6.1 – Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer + 1 suppleant.
§ 6.2 – Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
§ 6.3 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når flertallet 
af bestyrelsesmedlemmerne kan tilslutte sig.
§ 6.4 – Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg.
§ 6.5 – Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer eller andre udenfor bestyrelsen.
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§ 7 – Regnskab

§ 7.1 – Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§ 8 – Forpligtelser

§ 8.1 – For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget 
personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 9 – Revision

§ 9.1 – Den ordinære generalforsamling vælger en revisor for 2 år ad gangen
§ 9.2 – Den ordinære generalforsamling vælger en revisorsuppleant for 1 år ad gangen

§ 10 – Generalforsamling

§ 10.1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
§ 10.2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned – første gang 
februar 2011 – og er åben for medlemmer jf. § 3. 
§ 10.3 – Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer
§ 10.4 – Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel
§ 10.5 – Afstemning samt valg til bestyrelsen foregår skriftligt
§ 10.6 – Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleant for 1 år ad gangen.
§ 10.7 – Hvert år vælges 2 medlemmer. Suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
§ 10.8 – Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling 
er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer
§ 10.9 – Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt
§ 10.10 – Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning
4. Årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget for næste år
7. Valg til bestyrelse og revisor
8. Evt.

§ 10.11 – Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 10.12 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
tillige finde sted, når mindst 50% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning 
herom

§ 11 – Vedtægtsændringer

§ 11.1 – Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget

§ 12 – Foreningens opløsning

§ 12.1 – Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt generalforsamling
§ 12.2 – Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
opløsningen
§ 12.3 – Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige 
formål, der ligger i tråd med foreningens formål

Vedtægterne er ændret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 26.02.13.
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