Generalforsamling 2019 Indkaldelse – Bilag; Indkomne forslag

1. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 1. Foreningens navn
Nuværende ordlyd

Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

§1 Foreningens navn
1. Foreningens navn er DcH Kolding.
2. Foreningens hjemsted er Kolding.
3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile
Hundeførerforening.
§1 Foreningens navn og tilhørsforhold
1. Foreningens navn er DcH Kolding.
2. Foreningens hjemsted er Kolding.
3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile
Hundeførerforening.
4. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks
civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er
lokalforeningen selvbe- stemmende inden for egne rammer.
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter.

2. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 1. Foreningens navn
Nuværende ordlyd

Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

§1 Foreningens navn
1. Foreningens navn er DcH Kolding.
2. Foreningens hjemsted er Kolding.
3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile
Hundeførerforening.
§1 Foreningens navn og tilhørsforhold
1. Foreningens navn er DcH Kolding.
2. Foreningens hjemsted er Kolding.
3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile
Hundeførerforening.
4. Foreningen er medlem af DGI.
Bestyrelsen
Tilføjelse omkring medlemskab af DGI. Såfremt forslag 1 vedtages, tilpasses stk.nummerering.

3. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §2 Formål med foreningen
Nuværende ordlyd

§2 Formål med foreningen
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundes evner og færdigheder
til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for
hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke hundesport på både konkurrenceplan og for
generel aktivering af hund. Desuden med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle
medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i
det lokale samfund. Til opnåelse af dette formål vil foreningen:
1
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1: Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning
for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved
samarbejde og samvær med hunde, så de får et aktivt og indholdsrigt liv.
3: Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundes behov og hundeføreres interesser.
4: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunde, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme
børn og unges omgang med og forståelse for hunde.
5: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6: Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
7: Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
8: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

§ 2 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.
Foreningen 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. 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.
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter. Disse
formålsbeskrivelser har et noget ændret indhold end de hidtidige for DcH Kolding.

4. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §3 Medlem
Nuværende ordlyd

Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages
som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt
ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende
handling.
1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages
som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt
optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i
overensstemmelse med lokalforeningens tarv
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter.

5. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §3 Medlem
Nuværende ordlyd
Tilføjelse – forslag:
Forslagsstiller
Begrundelse

(tilføjelse til §3)
4. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til
landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter.
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6.Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 3 Medlem
Nuværende ordlyd
Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

(tilføjelse til §3)
5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre
lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og
kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder
den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens vedtægtsforslag. Stykket nummereres
ift. forudgående stykker.

7a.Forslag om tilføjelse til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Tilføjelse til §3 Medlem, ny stk.
Nuværende ordlyd
Forslag til tilføjelse

Forslagsstiller
Begrundelse

(tilføjele til §3)
6.. Æresmedlemskab kan gives til en person, der har ydet en særlig
fortjenstfuld indsats for DcH Kolding. Æresmedlemmet er livsvarigt
kontingentfrit medlem af DcH Kolding og har et medlems rettigheder i
øvrigt. Bestyrelsen indstiller medlemmet, som godkendes af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen
I eksisterende vedtægter er æresmedlemsbegrebet ikke nævnt. Forslaget giver
generalforsamlingen besluttende godkendelse af indstillede æresmedlemmer.
Stykket nummereres ift. øvrige vedtagne tilføjelser.

7b.Alternativt forslag
Nuværende ordlyd
Forslag til tilføjelse

Forslagsstiller
Begrundelse

(alternativ tilføjelse til §3).
6.. Æresmedlemskab kan gives til en person, der har ydet en særlig
fortjenstfuld indsats for DcH Kolding. Æresmedlemmet er livsvarigt
kontingentfrit medlem af DcH Kolding og har et medlems rettigheder i
øvrigt. Bestyrelsen godkender udnævnelsen, som foretages ved en
generalforsamling.
Bestyrelsen
I eksisterende vedtægter er æresmedlemsbegrebet ikke nævnt. Stykket
nummereres ift. øvrige vedtagne tilføjelser.

8.Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 4 Kontingent stk. 5
Nuværende ordlyd
Ny ordlyd – forslag:
Forslagsstiller
Begrundelse

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen
eller dens midler.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen
eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.
Bestyrelsen
Tilføjelse foreslået iht landsforeningens lokalforeningsvedtægtsforslag.
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9. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 5 Generalforsamling
Nuværende ordlyd

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog
§12, og behandler følgende sager:
1.
Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand eller kasserer, jf. §9
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
7.
Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
8.
Valg af 2 revisorer, jf. §9
9.
Valg af revisor suppleant, jf. §9
10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9
11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9
12. Eventuelt
Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det,
eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en
speciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Ny ordlyd forslag

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog
§12, og behandler følgende sager:
1.
Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand eller kasserer, jf. §9
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
7.
Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
8.
Valg af 1 kritisk bilagskontrollør, jf. §9
9.
Valg af suppleant for kritisk bilagskontrollør, jf. §9
10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9
11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9
12. Eventuelt
Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det,
eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en
speciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslagsstiller
Begrundelse

Bestyrelsen
7. Betegnelsen ’revisor’ er en registreret titel, der kræver en særlig
uddannelse og beskikkelse. Derfor ændres foreningers betegnelse for
funktionen til ’kritisk bilagskontrollør’.
8. Tilpasning til gældende praksis: Der vælges 1 ’revisor’ ved hver
generalforsamling, til gengæld for en 2-årig periode, så der hele tiden er 2.
Dette er i forvejen præciseret i §9.
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10 Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §6 Ændringer af vedtægter
Nuværende ordlyd

Ny ordlyd – forslag:

Forslagsstiller
Begrundelse

Ændringer af vedtægter
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte
stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information
indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de
er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s
sekretariat.
Ændringer af vedtægter
1. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
2. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden samt
landsforeningens forretningsfører senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.
Bestyrelsen
Korrigering af procedure, samt tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til
lokalforeningers vedtægter.

11. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: § 8 Varsling og afholdelse af generalforsamling
Nuværende ordlyd
Ny ordlyd – forslag:
Forslagsstiller
Begrundelse

1. Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar.
1. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af januar.
Bestyrelsen
Tilpasning/justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter samt
præcision af at generalforsamlingen er en årligt tilbagevendende begivenhed..

12. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §9 Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer stk. 6
Nuværende ordlyd

6. Der vælges en revisor for to år hvert år, samt en revisorsuppleant hvert år.§9

Ny ordlyd – forslag:

6. Der vælges en kritisk bilagskontrollør for to år hvert år, samt en suppleant
for kritisk bilagskontrollør hvert år.
Bestyrelsen
Tilpasning til forslaget til §5 om ændring af betegnelse.

Forslagsstiller
Begrundelse

13. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §9. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer stk. 11
Nuværende ordlyd

Ny ordlyd - forslag

11. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg (trænerudvalget undtaget)
vælger generalforsamlingen mindst 2 medlemmer samt suppleanter for
disse, dog undtaget webansvarlig hvor der kun er mindst et medlem.
11. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg (Instruktør- &
træningsudvalget undtaget) vælger generalforsamlingen mindst 2
5

Generalforsamling 2019 Indkaldelse – Bilag; Indkomne forslag

Forslagsstiller
Begrundelse

14.

medlemmer samt suppleanter for disse, dog undtaget webansvarlig hvor
der kun er mindst et medlem.
Trænerudvalget
Forslaget om navneændring af det nuværende Trænerudvalg er dels en konsekvens af
landsforeningens ændring af betegnelsen ’træner’ til ’instruktør’, og dels udvalgets ønske
om både at varetage instruktørernes tarv og klubbens træningsaktiviteter som et samlet
ansvarsområde.

Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019

Titel: §9. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer stk. 11
Nuværende ordlyd

11. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg (trænerudvalget undtaget)
vælger generalforsamlingen mindst 2 medlemmer samt suppleanter for
disse, dog undtaget webansvarlig hvor der kun er mindst et medlem.

Ny ordlyd - forslag

11. Til hver af de i foreningens nedsatte udvalg vælger generalforsamlingen
mindst 2 medlemmer samt suppleanter for disse, dog undtaget Instruktør& Træningsudvalget, hvortil der vælges 1 medlem og suppleant, samt
webansvarlig hvor der kun er mindst et medlem.

Forslagsstiller
Begrundelse

Trænerudvalget
Det er Trænerudvalgets store ønske at inkludere al træningsaktivitet i sit ansvarsområde,
og som følge af det vil udvalget så vidt muligt gerne have repræsentation af alle klubbens
arbejdsgrene og de ’menige’ hundeførere. Derfor dette forslag, da Trænerudvalgets
medlemmer hidtil er valgt af og blandt klubbens trænere/instruktører.
Forslagets ordlyd indeholder det fremsatte navneforslag (se tidligere forslag). Såfremt
pågældende forslag ikke vedtages, eller det ændres til andet navn, foreslås hermed
konsekensændring af navn i nærværende forslag.

15. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §9. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer stk. 13
Nuværende ordlyd

Bestyrelsen er som minimum repræsenteret med et medlem i hhv. trænerudvalget og husudvalget.

Ny ordlyd – forslag:

Bestyrelsen er som minimum repræsenteret med et medlem i hhv. Instruktør- &
Træningsudvalget og husudvalget.

Forslagsstiller
Begrundelse

Trænerudvalget
Justering af navn iht. landsforeningen samt præcisering af udvalgets
arbejdsområde. Se også forslag til §9 stk. 11

16. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §10. Regnskab stk. 2
Nuværende ordlyd

Bestyrelsen fører regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol
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Ny ordlyd – forslag:

Bestyrelsen fører regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for
bestyrelsesmøder og beslutninger

Forslagsstiller
Begrundelse

Bestyrelsen
Tilpasning/justering/præcisering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers
vedtægter

17. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §11. Konkurrencer stk. 3.
Nuværende ordlyd

3

Deltagelse: Tilmeldinger til konkurrencer foretages af hundefører selv på
DcH`s online tilmeldingssystem. Deltagelse i konkurrencer følger gældende
regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor
de rettelig hører hjemme.

Ny ordlyd – forslag:

3

Deltagelse: Tilmeldinger til konkurrencer foretages af hundefører selv på
DcH`s online tilmeldingssystem. Deltagelse i konkurrencer følger gældende
regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence
deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

Forslagsstiller
Begrundelse

Bestyrelsen
Tilpasning/justering/præcisering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers
vedtægter – kan evt. suppleres med ’Bestyrelsen kan eventuelt vedtage
kvalifikationskrav’

18. Forslag til DcH Kolding’s vedtægter – til generalforsamling 23.jan. 2019
Titel: §12 Disciplinærsager
Nuværende ordlyd
Ny ordlyd – forslag:
Forslagsstiller
Begrundelse

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening’s ordensudvalg.
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.
Bestyrelsen
Justering iht. landsforeningens krav til lokalforeningers vedtægter.

19. Forslag til DcH Koldings vedtægter – til generalforsamling 23. januar 2019
Titel: §13 Opløsning af foreningen stk. 3
Nuværende ordlyd

20. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital lokalområdet efter forudgående indstilling fra opløsende generalforsamling.
21. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2
generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring
af et optimalt informationsniveau til medlemmerne skal kredsformanden
inviteres med taleret til den 1. generalforsamling. Referat af denne
generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
7
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Vedtager første generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvor kredsformanden har plads, til varetagelse af daglige
opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2
samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden
selvskreven deltager med taleret i denne 2. generalforsamling. Som
deltager med taleret i 2. generalforsamling er et medlem af
ordensudvalget, dog ikke kredsens ordensudvalgs-medlem, selvskreven.
Ny ordlyd – forslag

§13 Opløsning af foreningen
3. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2
generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring
af et optimalt informationsniveau til medlemmerne skal kredsformanden
inviteres med taleret til den 1. generalforsamling. Referat af denne
generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager første generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvor kredsformanden har plads, til varetagelse af daglige
opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2
samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden
selvskreven deltager med taleret i denne 2. generalforsamling. Som
deltager med taleret i 2. generalforsamling er et medlem af
ordensudvalget, dog ikke kredsens ordensudvalgs-medlem, selvskreven.
4. I tilfælde af opløsning udarbejder det nedsatte forretningsudvalg en
indstilling om forvaltning af foreningens ejendele og kapital. Indstillingen
bør omfatte en henlæggelsesperiode med henblik på mulig genetablering
af foreningen, og desuden tilgodese lokalområdets interesser for
dyrevelfærd. Indstillingen skal godkendes af opløsende generalforsamling.

Forslagsstiller
Begrundelse

Bestyrelsen
Tilføjelse af beslutning om anvendelse af foreningens midler og ejendele ved evt.
opløsning. Forslaget er formuleret efter henstilling fra generalforsamlingen 2018.
Det foreslås desuden at ændre rækkefølgen af paragraffens stk. 3 og 4, så det
opløsende forretningsudvalg nævnes før indstilling om foreningens ejendele og
kapital.

20. Forslag til DcH Koldings vedtægter – til generalforsamling 23. januar 2019
Titel: §14 Træning
Nuværende ordlyd

Bestyrelsen antager træningsledere og figuranter. I træningen kan kun deltage
medlemmer med hund eller medlemmets hund ført af et medlem. Syge hunde må
ikke medtages til træning.

Ny ordlyd - forslag

Bestyrelsen antager instruktører og figuranter. I træningen kan kun deltage
medlemmer med hund eller medlemmets hund ført af et medlem. Syge hunde må
ikke medtages til træning.

Forslagsstiller
Begrundelse

Trænerudvalget
Tilpasning til øvrig terminologi og praksis.
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21.

Forslag ang. etablering af træningshal på Eliassensvej

Hej Bestyrelse / Generalforsamling.
Mit forslag er, at DCH Kolding står for udgifterne til grunden, som telthallen skal stå på, samt den indvendige
gulvbelægning. Dette i form af et rentefrit lån til HAH. Hvis vi får hele beløbet af Kolding Kommune bliver hallen nok
i DCH regi. Beløb Ca 75000,00.
Mvh. Jørgen Junker
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