VEDTÆGTER
FOR

Dansk Politihundeforening
Galten afdeling

Skovby Mosegård, Århusvej 217, 8464 Galten
CVR-nummer 29 69 88 64

§ 1.
Foreningens navn er Dansk Politihundeforening, Galten Afdeling.
Foreningen er stiftet i 1974 og har hjemsted i Galten kommune.

§ 2.
Foreningens formål er:
at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde, og deres praktiske anvendelse inden
for politiets arbejde og blandt civile medlemmer,
at lade foretage kåringer af civile hunde,
at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde, samt
at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger.

§ 3.
Politifolk og civile, der opfylder Landsforeningens love § 3, kan optages som aktive medlemmer
af Galten Politihundeforening.
Passive medlemmer kan ligeledes optages efter Landsforeningens love § 3.
Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, som har vist politihundesagen
særlig interesse, til udnævnelse som lokale æresmedlemmer. Generalforsamlingen har den
endelige afgørelse.

§ 4.
Kontingent betales hvert år i januar måned. Står et medlem i restance, og ikke på kassererens
opfordring betaler senest 1 måned efter opfordringen, skal den pågældende slettes af foreningen.
Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål, eller før/efter sin optagelse har
gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde eller i et sådant forhold, at pågældendes forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme,
kan ekskluderes af hovedbestyrelsen.
Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse
er endelig.
Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v., i øvrigt opfører sig på
utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel, kan af lokalforeningen udelukkes fra foreningens arrangementer i indtil 3 måneder. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.
Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.

§ 5.
Foreningen ledes af en lokal bestyrelse, bestående af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg gælder for 2 år, og foretages på den årlige generalforsamling i 1. kvartal.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder kasserer, vælges de ulige år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår udenfor tur, foretager førstkommende generalforsamling
nyvalg for resten af valgperioden. Generalforsamlingen vælger direkte formand og kasserer.
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Dressurledere og
instruktører udpeges af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden
kan, hvis han er forhindret i at deltage, bemyndige næstformanden eller kassereren til at lede
mødet.

§ 6.
Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren opkræver kontingent. Han foretager indbetaling
samt til- og udmelding af medlemmer til Dansk Politihundeforening til de af denne fastsatte
terminer.
Det påhviler kassereren at indsætte beløb, som ikke er nødvendige til løbende udgifter, i pengeinstitut eller på girokonto.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at placere maksimalt 50% af foreningens
formue på anden sikker måde, herunder i obligationer.
Det påhviler de valgte revisorer at foretage mindst én uanmeldt revision.

§ 7.
Generalforsamlingen, der er foreningen højeste myndighed, afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, eventuelt gennem medlemsbladet.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 2
uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens regnskab.
Indkomne forslag.
Valg.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

Hvert medlem kan møde med fuldmagt for yderligere ét medlem. Medbragte fuldmagter skal
afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens påbegyndelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/5 af
foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær general-

forsamling indkaldes med mindst 4 dages varsel, og skal afholdes senest 20 dage efter begæringen.

§ 8.
På generalforsamlingen afgøres alle sager med relativt flertal (stemmeflertal); dog kræves til
vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for
forslaget.
Vedtages ophævelsen, skal der indkaldes til ny generalforsamling, til vedtagelse af, hvorledes
foreningens midler skal anvendes.
Skriftlig afstemning skal ske, når mindst 1 aktivt medlem fremsætter ønske herom.

§ 9.
Foreningens lokalkontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, med virkning fra det
følgende kalenderår.

§ 10.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

§ 11.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån med 4/5 af bestyrelsen.

§ 12.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over
halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 13.
Bestyrelse, dressurledere og instruktører er ulønnede, men bestyrelsen kan tildele gratialer,
gaver, eller på anden måde honorere deres indsats for foreningen.

Medlemmer, som rejser i foreningens anliggende, kan få fri rejse samt diæter, der fastsættes
af bestyrelsen.

§ 14.
Vedtægterne er udarbejdet i henhold til Dansk Politihundeforenings til enhver tid gældende
love, som foreningens medlemmer er underlagt.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. februar 1993.

På vegne af Galten PH
Knud Kristensen

