Vedtægter for Køges Glade Hundeskole, vedtaget på generalforsamlingen 29/1 2019
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Køges Glade Hundeskole.
Foreningen er stiftet 18/3 2016.
Dens hjemsted er i Køge Kommune.
Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland
Foreningen henholder sig til Dansk Hundelov.
CVR-nr. 37 55 97 68
§ 2 Formål
Foreningen har til formål at lære børn, unge og voksne at omgås hunde på en respektfuld og positiv måde.
Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet
samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage
medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
For at nå disse mål skal foreningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samle hundeinteresserede i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt
hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimalt glæde ved samarbejde og
samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
Formidle træningstilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Det
tilstræbes at tilbyde Lydighed, Rally-O, agility, Tricks mm.
Arbejde med bredde træning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, som beror på
positiv understøttet indlæring og træning. Herunder et aktivt ungdomsarbejde for at fremme
børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
Fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv
Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere og instruktører. Bestyrelsen og instruktører
godkender i samråd nye instruktører

§ 3 Optagelse af medlemmer
Alle, der vil medvirke til at fremme foreningens formål, kan optages som medlem.
Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer.
Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af foreningen.
§ 4 Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på den årlige ordinære generalforsamling. Der er en sats for
enkeltmedlemmer og en for familier. Indstilling fra bestyrelse skal foreligge.
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale kontingent, der dækker grundomkostningerne
ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, kan slettes af foreningen og kan ikke deltage i træning før
skyldigt kontingent er betalt.

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, og yderligere2
medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. Bestyrelsen
konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
§ 6 Forpligtelse
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser,
for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Foreningen indhenter børneattester på alle ledere, instruktører og trænere.
§7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Der indkaldes til generalforsamling med 21 dages varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, som ikke
er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning kan finde sted, når blot 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når
bestyrelsen bestemmer det.
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmers stemmer.
Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere, hvis nødvendigt
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse af forenings kasserer samt godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr, indstilling fra bestyrelse skal foreligge
Indkommende forslag
Valg:
a. valg af formand (lige år, vælges for 2 år)
b. valg af kasserer (ulige år, vælges for 2 år)
c. valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år, vælges for 2 år)
d. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år, vælges for 2 år)
e. valg af 1-3 suppleanter, (vælges for 1 år)
f. valg af revisor samt suppleant, (vælges for 1 år)
Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstra
ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og den indvarsles i
lighed med ordinær generalforsamling.
§ 9 Tegningsret
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan
godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver
for sig.”
§ 10 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
§ 11 Bestyrelsen
Vedtagelser i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
§ 12 Regnskabsår
Regnskabsår i opstartsåret går fra 18. marts til 31. december 2016.
Efterfølgende går foreningens regnskabsår fra 1. januar til 31. december og senest 15. februar afgiver
bestyrelsen driftsregnskab og status til revision.
§ 13 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og formue almen nyttige formål.

