Vedtægter for Foreningen for Fjordheste i Sydvendsyssel
Stiftet 24. november 1988
Foreningens navn er "Nordfjordhesten". Den er stiftet 24. november 1988, og
har som arbejdsområde Sydvendsyssel.
§l

stk. l Foreningens formål er at fremme brugen af fjordheste og vise
dens alsidighed, her under at hjælpe og vejlede i omgangen med og
brugen af hest.
stk. 2 Foreningen vil desuden støtte avlen af en brugsrigtig fjordhest.

§2

stk. la Formålet søges opnået gennem
- afholdelse af kurser i hestens korrekte pasning og anvendelse,
eksempelvis fodring, soignering, mønstring, opsadling, forspænding
m.v. - og
stk. Ib - afholdelse af stævner og konkurrence fri arrangementer i såvel
ridning, kørsel som andre discipliner, og
stk. le - udbredelse af kendskabet til fjordhestens alsidighed gennem
pressedækning af stævner m.v.
stk. Id - ved stævner, opvisninger og andre decideret raceprægede
aktiviteter kan kun typiske fjordheste/stambogførte fjordheste deltage.
Efter invitation fra foreningens medlem mer kan krydsninger/andre
racer deltage i ikke-konkurrence mæssige arrangementer, ringridning,
pløjedag o.l. Evt. tvivls tilfælde afgøres suverænt af bestyrelsen.

§3

stk. l Generalforsamlingen afholdes i oktober og skal med angivelse
af tid og sted indvarsles skriftligt overfor medlemmerne senest 10 dage
før. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen og
evt. fremsatte forslag.
stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og
dens afgørelse kan ikke indankes for nogen domstol.
stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødt
antal medlemmer.
stk. 4 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde nedenstående punkter:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af udvalg
Valg af 2 revisorer
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
evt.
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Stk. 5 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
afleveres skriftligt til formanden senest 15. september.
Stk. 6 For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal man
have været medlem i mindst l måned.
Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
Stk. 8 Ved såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger afgøres
forslag og valg ved almindeligt flertal. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre blot én ønsker skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer fordrer majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 9 Generalforsamlingen kan nedsætte faste udvalg, eksempelvis
ride- og køreudvalg til varetagelse af de respektive praktiske opgaver i
foreningen.
Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til varetagelse af praktiske
opgaver af kortere varighed - eksempelvis opvisninger o.l. alle udvalg
skal have en kontaktperson i bestyrelsen. kontaktpersonen udpeges af
de respektive udvalg. Bestyrelsen afgør dog endeligt, hvem der bliver
kontaktperson. Udvalgene kan kontakte deres kontaktperson efter
behov. Alle endelige beslutninger og bevillinger træffes af bestyrelsen.
Rideudvalget består af 3 medlemmer. I ulige år er 2 på valg, og i lige
år er l på valg. Køreudvalget består af 3 medlemmer. I ulige år er l på
valg, og i lige år er 2 på valg. 11998 trækkes der lod om, hvem der er
på valg.
Stk. 10 Udmeldelse af foreningen sker til formanden eller kassereren.
Ved kontingentrestance ud over l måned efter påkrav slettes
medlemskabet.
Stk. 11 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 12 Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når skriftlig ønske herom fremsættes af
mindst 10 medlemmer med opgivelse af dagsorden. Indkaldelse sker
som til ordinær generalforsamling og med mødedato senest én måned
efter bestyrelsen har besluttet eller fået forelagt krav om ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 13 Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
Stk. 14 Kassereren forelægger regnskabet for revisorerne senest l uge
før generalforsamlingen.
§4

stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad
gangen. I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år 3. Første år trækkes lod
om hvem, der er på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
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stk. 2 Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden ønsker det eller 2
bestyrelsesmedlemmer opfordrer ham dertil. I tilfælde af vakance kan
suppleant indkaldes.
stk. 3 Der føres referat af bestyrelsesmøder såvel som generalforsamlinger. Disse indføres i foreningens protokol og underskrives af
bestyrelsen, ved generalforsamlinger af den bestyrelse, der sidder ved
generalforsamlingens slutning.
§5

stk. l Medlemmer kan optages som fuldt betalende medlemmer med
stemmeret. Uden stemmeret kan optages juniormedlemmer, der betaler
halvt kontingent. Juniormedlemskab gælder til regnskabsåret efter det
fyldte 18. år.
stk. 2 Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen efter forudgående undersøgelse ekskludere vedkommende som
medlem. Til sådan beslutning kræves enighed af den samlede
bestyrelse. Det pågældende medlem er dog berettiget til at kræve den
trufne beslutning om eksklusion forelagt generalforsamlingen til
endelig afgørelse. Det pågældende medlem har ret til at møde og
udtale sig. Eksklusion vedtages, når 2/3 af generalforsamlingens
deltagere stemmer herfor. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages,
såfremt en enig bestyrelse stemmer herfor.

§6

Foreningens eventuelle opløsning skal vedtages på to på hinanden
følgende generalforsamlinger med normal indvarslingsfrist og med 2/3
af de afgivne stemmer.

§7

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle aktiver Hestens
Værn og Dyrenes Beskyttelse.
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