
Vedtægter for Dansk Brugshundeklub, Rødovre, stiftet den 22 januar 1980. 
 
§ 1 – Navn og hjemsted. 
Klubbens navn er ”Dansk Brugshundeklub, Rødovre”.  
Klubbens hjemsted er Rødovre. 
 
§ 2 – Formål. 
Stk. A. Klubbens formål er at skabe interesse for dressur og at virke for god behandling af 
hunden, som husdyr og brugshund. 
Stk. B. Klubbens midler anvendes i overensstemmelse med reglerne i stk. A. 
 
§ 3 – Optagelse. 
Stk. A. Optages til træning kan hunde der er fysisk og psykisk raske og som er 
træningsegnede. Der henvises i øvrigt til reglerne for de enkelte træningsprogrammer. 
Stk. B. Forinden optagelse skal hunden være vaccineret og ansvarsforsikret efter 
gældende regler fastsat af bestyrelsen. 
 
§ 4 – Medlemmer. 
Som medlem kan optages enhver med interesse for klubbens formål. 
 
§ 5 – Kontingent. 
Stk. A. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling herom fra 
bestyrelsen og det forfalder til betaling ved førstkommende årsskifte.  
Betalingen gælder for kalenderåret. 
Stk. B. Betaler nye medlemmer årskontingent efter den 1november gælder dette både for 
pågældende og næste kalenderår. 
Stk. C. Sidste betalingsfrist for årskontingent for eksisterende medlemmer er den 5 januar. 
Betales der efter denne dato, er vedkommende at betragte som nyt medlem. 
Stk. D. Dressurgebyret fastsættes af bestyrelsen og betales ved træningsperiodens 
begyndelse. 
 
 
§ 6 – Forpligtelser. 
Stk. A. Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Køb og 
salg af fast ejendom kræver dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
Stk. B. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
klubben indgåede forpligtelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens formue. 
Stk. C. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben, ud 
over betaling af årskontingent og evt. dressurgebyr. 
Stk. D. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte 
af nogen art. 
 
 
§ 7 – Regnskab. 
Stk. A. Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december. 
Stk. B. Regnskabet skal godkendes af en intern bilagskontrollant. 
Stk. C. Budget udfærdiges hvert år og ligger senest klar til fremlæggelse, umiddelbart før 
generalforsamlingen, sammen med regnskabet. 



 
§ 8 – Restance. 
Kontingentrestance medfører sletning som medlem. 
 
§ 9 – Udmeldelse. 
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer.  
Betalt kontingent refunderes ikke. 
 
§ 10 – Eksklusion. 
Stk. A. Hvis et medlem forsætligt i handling eller ord modarbejder klubben, kan 
bestyrelsen vedtage at ekskludere et medlem. 
Stk. B. Eksklusionen kan ankes for den førstkommende generalforsamling, hvor den 
ekskluderede kan fremlægge sin sag. Generalforsamlingen træffer da den endelige 
afgørelse i sagen.  
Eksklusionen står ved magt fra eksklusionstidspunktet til generalforsamlingen. 
 
§ 11- Bestyrelsen. 
Stk. A. Klubbens ledes af en bestyrelse der består af: 
1 Formand 
1 Næstformand 
1 Kasserer 
2 Bestyrelsesmedlemmer 
 
Stk. B. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 
Stk. C. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres forhandlingsprotokol. 
Stk. D. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§ 12 – Generalforsamling. 
Stk. A. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
Stk. B. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. 
Indkaldelse sker via hjemmesiden www.danskbrugshundeklub.dk. 
Generalforsamlingen afholdes normalt i februar måned.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Stk. C. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeoptæller. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af godkendt regnskab. 
5. Fastlæggelse af årskontingent. 
6. Valg. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 
 
 
 



§ 13 – Valg. 
Stk. A. De bestyrelsesmedlemmer som er på valg, vælges for 2 år ad gangen. Formanden 
og de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg de lige årstal og næstformand og kasserer og 
bilagskontrollant på ulige årstal.  
Der vælges 2 suppleanter direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
Der v 
Stk. B. For at kunne vælges, skal den foreslåede person være til stede eller der skal 
foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være rede til 
at modtage valg. 
 
§ 14 – Afstemning. 
Afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal afholdes når 
mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.. 
 
§ 15 – Ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. A. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 20 % af de 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det eller når bestyrelsen ønsker det. 
Stk. B. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme 
måde som den ordinære generalforsamling. 
 
§ 16 – Stemmeret. 
Stemmeret har medlemmer, der er indmeldt i klubben før 1 november det foregående år. 
Valgbarhed til klubbens poster fordrer ½ års anciennitet.  
Ved genindmeldelse er man at betragte som nyt medlem. 
 
§ 17 – Vedtægtsændringer. 
Forslag om vedtægtsændringer skal optages som et særligt punkt på generalforsamlingen, 
hvor der til vedtagelse kræves mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
§ 18 – Ophævelse. 
Forslag om klubbens ophævelse skal optages som et særligt punkt på 
generalforsamlingen, hvor dette skal vedtages af mindst ¾ af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens formue 
anvendes i hundesagens fremme til beslægtede formål. 
 
§ 19 – Ikrafttrædelse. 
Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen og er sidst ændret på de ordinære 
generalforsamlinger i februar 2011, februar 2013, februar 2014 samt ekstraordinær 
generalforsamling august 2018.  
 
 


