Vedtægter for
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§1 LOKALFORENINGENS NAVN
1. Lokalforeningens navn er Mariager civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerforening
Mariager.
2. Lokalforeningens hjemsted er Mariager

§2 TILKNYTNING
1. Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
2. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings
vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

§3 LOKALFORENINGENS FORMÅL
1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte
medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Lokalforeningen skal
formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese
hundenes behov.
2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt.
3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst
til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.
3. Lokalforeningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til
konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.
For at nå disse mål skal lokalforeningen:
a) Samle hunde interesserede personer i en lokalforening.
Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af
lokalforeningen.
b) Arbejdet for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og
samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
c) Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
d) Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
e) Arbejde på at fasthold medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
f) Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre lokalforeninger i DcH.
g) Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§4 MEDLEMMER
1. Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen
kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren
ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.
Bestyrelsen kan nægte at formidle træningstilbud til medlemmer med hunde, som er hale- og øre
kuperede, uden at der har været nogen medicinsk årsag.
2. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at
medlemmet opnår de rettigheder, der følger heraf.
3. Lokalforeningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening, og pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet
anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis
medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til
øvrige lokalforeninger også. Ingen kan udføre nogen form for hundemæssig foreningsaktivitet uden at
være medlem.
4. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne
lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs
begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.
5. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger. Medlemmerne
skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
6.

Udmeldelse kan ske til bestyrelsen. Kontingent og træningsgebyr refunderes ikke.

§5 KONTINGENT
1. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og består af et
lokalkontingent, + det til enhver tid gældende kontingent til lands– og kredsforening.
Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingentet i den lokalforening, hvor
medlemmet er hovedmedlem.
Medlemmer, der ikke inden den 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af lokalforeningen. Ingen
kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er
betalt.
2. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingen, har ikke stemmeret på denne,
kvittering for kontingentbetalingen kan forlanges som adgangsbevis til generalforsamlingen.
3. Slettede, ekskluderede eller udmelde medlemmer har intet krav på lokalforeningen eller dens midler.
4. Foruden fastsættelse at medlemskontingent kan generalforsamlingen fastsætte halvårlige træningsgebyr
og evt. indmeldelsesgebyr.

§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. 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.

§7 VEDTÆGTER
1. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmers stemmer. Forslaget skal være påført dagsordenen ved generalforsamlingens indkaldelse.
Hvis forslaget ikke opnår 2/3 flertal på generalforsamlingen, kan det vedtages, hvis det genfremsættes
og påføres dagsordnen på den næstfølgende (gerne ekstraordinære) generalforsamling og her opnår
flertal.
2. Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er
vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

§8 ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke
er i kontingentrestance.

§9 VARSLING
1. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel, ved annoncering på hjemmeside og
gennem lokalforeningsbladet, Hunde-Times, sidste nummer inden årsskiftet og / 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.
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 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.

§11 ØKONOMI
1. Lokalforeningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og i
revideret tilstand fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fører et
regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
2. Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
3. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, som overfor denne garanterer, at
regnskabet er overensstemmelse med de eksisterende bilag.
4. Hvis indmeldelse sker på et andet tidspunkt end årets begyndelse, kan bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde
fastsætte et reduceret træningsgebyr for det første medlemsår.
5. Generalforsamlingen kan bestemme at nye medlemmer, der i forvejen ikke er medlem af Mariager civile
Hundeførerforening skal betale et indmeldingsgebyr foruden kontingentet.

§12 BESTYRELSENS PLIGTER

Bestyrelsens opgaver er generelt at varetage lokalforeningens daglige ledelse, herunder specielt:
1) Afholdelse af konkurrencer, opvisninger og kurser, når det skønnes formålstjenligt.
2) Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men
skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.
3) Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen at sådanne arrangementer i øvrigt og sørger herunder for valg
at dommere, indkøb af præmier, klargøring af konkurrenceplads m.m.
4) Til dækning af udgifterne i forbindelse med afholdelse af et arrangement er bestyrelsen berettiget til at
kræve startpenge af deltagerne. Størrelsen at disse fastsættes af bestyrelsen for hvert enkelt
arrangement.
5) Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingens afholdelse ifølge nærværende vedtægter.
6) Bestyrelsen kan, med forbehold for generalforsamlingens senere godkendelse, bevilge medlemmer
(herunder også bestyrelsesmedlemmer) tilskud til deltagelse i møder, konkurrencer m.v. i form at
kompensation for nødvendige udgifter (transport o. lign.).
7) Bestyrelsen kan på lokalforeningens vegne, med generalforsamlingens godkendelse, optage lån i
pengeinstitut til dækning af større projekteringsopgaver (etablering af træningsplads, bygning /
renovering af klubhus o. lign.).

§13 EKSKLUSION
1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for
Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§14 LOKALFORENINGENS OPLØSNING
1. Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen , så længe mindst 5
medlemmer stemmer imod. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal
ejendele udlånt eller stillet til disposition for lokalforeningen af Landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening leveres tilbage til denne.
2. Opløsning / udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum
fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
Vedtager første generalforsamling opløsning / udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse
af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette
forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden
generalforsamling med taleret.
3. I tilfælde af opløsning tilfalder lokalforeningens ejendele og kapital: Dyrenes Beskyttelse
4. I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan lokalforeningen ikke fremover
anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.
Vedtaget af Generalforsamlingen
16. januar 2019

