
Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamlingen

Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 19 
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigenten
2. Rettelse af vedtægternes
3. Eventuelt

Begrundelse: 
Ved nærlæsning af vores vedtægter er der nogle tidsfrister, der er 
upraktiske og andre der er umulige at få til at fungere.
I § 6 stk. 4 er tidsfristen for indlevering af forslag sat til ”3 uger før 
generalforsamlingen.” Denne dato vil varierer fra år til år. En fast dato er 
nemmere at håndterer, derfor foreslås, at datoen for indlevering af forslag 
sættes til 1. januar.

I § 9 stk. 1 står der, at ”indkaldelse til generalforsamlingen sker med 
mindst 4 ugers varsel.”    Samt længere nede i teksten ”Indkaldelsen skal 
indeholde dagsorden, såfremt den afviger fra den i §6 anførte, samt 
ordlyden af evt. rettidige indkomne forslag.”
Rettidige indkommende forslag kan komme indtil 3 uger før 
generalforsamlingen, så der vil opstå et tidsmæssigt problem her.
Det foreslås derfor, at indkaldelsen til generalforsamlingen til mindst 2 
uger før generalforsamlingen. Det vil ikke ændre det store, da der i § 6 stk.
2 står, at generalforsamlingen afholdes tredje onsdag i januar.  Men til 
gengæld kan forslagene komme med ud.

I § 10 stk. 3 er der en stavefejl som skal rettes (vise  skal være  visse)

I nedenstående uddrag af vedtægterne er det, der er fremhævet med gult, 
gammel tekst, mens ny tekst er med rød i parentes.



§6 GENERALFORSAMLINGEN

1. Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Til den daglige ledelse af 
lokalforeningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse, som i sin virksomhed til enhver tid 
er ansvarlig overfor generalforsamlingen og kan kræves til regnskab at denne.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af januar. Som udgangspunkt 
afholdes generalforsamlingen den tredje onsdag i januar.

3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af lokalforeningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
4. Valg af formand, ulige år
4. Valg af kasserer, lige år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af to revisorer
8. Valg af en revisorsuppleant og en ekstra revisorsuppleant
9. Valg til diverse udvalg
10. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen (ændres til: 1. januar) . Alle forslag, valg og beslutninger
vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer (vedr. vedtægter se 
dog §7). Ikke fremmødte medlemmer kan afgive stemme ved hjælp at en fuldmagt til et 
fremmødt medlem, eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden generalforsamlingen

5. Såfremt blot et medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Medlemmet behøver 
ikke at begrunde sit krav.

6. Sekretærens referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og vedlægges eller 
indsættes i lokalforeningens protokol.

§9 VARSLING

1. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst  4 (ændres til: 2) ugers varsel, ved 
annoncering på hjemmeside og gennem lokalforeningsbladet, Hunde-Times, sidste nummer 
inden årsskiftet og / (sætningen slettes) eller gennem skriftlig henvendelse til samtlige af 
lokalforeningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, såfremt den afviger fra 
den i §6 anførte, samt ordlyden af evt. rettidige indkomne forslag. Rettidige indkommende 
forslag opslås i klubhuset, (tilføjes: samt på hjemmesiden).

2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 
mindst 1/3 at medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden 
indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen 
afholdes inden 3 uger efter, at begæringen derom er modtaget.



§10 BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består at formand, kasserer og sekretær, samt 2 menige medlemmer.

2. På den ordinære generalforsamling vælges formand og et menig medlem i ulige år og i lige år 
kasserer samt 2 menige medlemmer. Dertil vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan vise (rettes til: visse)  repræsentationsudgifter afholdes af 
lokalforeningens midler.

4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en 
protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

5. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de 
hører hjemme.


