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§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Dansk Jagtspaniel Klub.  

Klubbens hjemsted er den til enhver tid siddende 

formands postadresse. 

 

§ 2 Formål 

Det er klubbens formål er at bevare og udvikle 

Field Trial Spaniels som stødende og 

apporterende jagthund i Danmark, hvor brugs- og 

temperamentsmæssige egenskaber er de 

vigtigste og dermed prioriteres de jagtmæssige 

egenskaber højere i avlen end eksteriørmæssige. 

Samtidig ønsker klubben at fremme Fields Trial 

Spaniels som jagt- og familiehunde. 

Klubbens formål fremmes ved: 

• at afholde markprøver i jagtsæsonen, der 

sikrer en fair afprøvning af de 

temperaments- og brugsmæssige 

egenskaber. 

• at afholde prøver uden for jagtsæsonen, 

der i sin afvikling i videst muligt omfang 

skal ligne jagt eller være jagtrelateret. 

• at tilbyde medlemmerne træning lokalt 

med det formål at udvikle en god 

jagthund, der kan deltage på klubbens 

prøver, fungere optimalt på jagt og 

samtidig også kunne holdes som 

familiehund. 

• at udgive et digitalt medlemsblad eller 

nyhedsbrev, hvis formål er at holde 

medlemmerne orienteret om avl og 

aktiviteter indenfor Fields Trial spaniels.  

• at drive en hjemmeside, der giver 

medlemmerne adgang til klubbens 

informationer og online selvbetjening. 

 

§ 3 Medlemmer 

Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside 

eller ved henvendelse til klubbens kasserer.  

Efter ½ års ubrudt medlemskab er medlemmet 

stemmeberettiget under forudsætning af, at 

medlemmet har betalt forfaldent kontingent 

inden generalforsamlingen. 

Efter 1 års ubrudt medlemskab er medlemmet 

opstillingsberettiget til klubbens bestyrelse. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 

minimum en måneds varsel til udgangen af en 

kontingentperiode.  

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen 

fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud 

for en 12 måneders periode, dog undtaget 

indmeldelsesåret, hvor der betales pr. kvartal. 

Kontingensrestance på 1 måned eller mere, 

bevirker at klubben skriftligt kan bringe 

medlemskabet til ophør, medmindre 

kontingensrestancen er indbetalt inden 10 dage 

fra det tidspunkt klubben skriftligt har 

bekendtgjort sit forehavende. 

Såfremt et medlem i ord og/eller handling skader 

klubbens anseelse og interesser eller handler i 

strid med nærværende vedtægter, er bestyrelsen 

berettiget til - efter skriftlig advarsel og ved en 

efterfølgende gentagelse af sådan handling - at 

ekskludere det pågældende medlem. Ved 

handlinger, som bestyrelsen umiddelbart 

vurderer som strafbar, skal der ikke gives en 

forudgående advarsel inden eksklusion. Ligeledes 

kan en person af samme årsag nægtes 

medlemskab. Eksklusion kræver enstemmig 

beslutning i bestyrelsen. Kan dette ikke opnås i 

bestyrelsen, forelægges sagen for 

generalforsamlingen til afgørelse. 

En eksklusion er gældende fra det tidspunkt 

bestyrelsen beslutter det. Bestyrelsen skal i sin 

eksklusion angive, hvor lang tid eksklusionen er 

gældende. Den ekskluderede kan indbringe 

eksklusionen på førstkommende 

generalforsamling og her lade 

generalforsamlingen efterprøve eksklusionen. 

 

§ 4 Klubbens daglige ledelse  
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Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 

som varetager klubbens interesser og forvalter 

dens midler. 

Bestyrelsen afholder konstituerende møde straks 

efter afviklingen af klubbens ordinære 

generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 

næstformand og kasserer. Alle tillidsposter 

gælder frem til næste nyvalg, medmindre 

bestyrelsen i perioden vælger en anden 

konstituering.  

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin 

forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg 

og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede 

opgaver. 

Formanden – og i hans eller hendes fravær 

næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens 

møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse 

af dagsorden, når formanden skønner det 

nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af 

bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor 

formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet 

senest 14 dage efter anmodningen skriftligt er 

kommet til formandens kundskab. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre 

bestyrelsesmedlemmer er til stede ved 

bestyrelsesmødet. 

Bestyrelsen har pligt til at føre 

forhandlingsprotokol, og som minimum angive 

hvad der er vedtaget i bestyrelsen. 

Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig 

selv med et nyt medlem, som træder i det 

afgåede medlems sted. Suppleringen skal 

godkendes på næstfølgende generalforsamling. 

Ved formandens fratræden fungerer 

næstformanden i formandens sted indtil næste 

nyvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fastsætter reglement for 

Licenstrænere, dommere og markprøver. 

 

§ 5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens højeste 

myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 

én gang årligt inden udgangen af marts måned, 

og indkaldes med mindst en måneds varsel med 

angivelse af dagsorden, der annonceres i det 

digitale medlemsblad eller nyhedsmail samt på 

klubbens hjemmeside. 

Et stemmeberettiget medlem kan ved sit fravær 

lade sig repræsentere ved sin skriftlige fuldmagt 

udstedt på navn til en anden myndig person eller 

til bestyrelsesformanden. Den befuldmægtigede 

person skal kunne fremvise gyldig legitimation på 

generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig 

på generalforsamlingen repræsentere mere end 

ét stemmeberettiget medlem, medmindre 

fuldmagten er udstedt til formanden. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 

skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens 

virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det 

forgangne år samt budget for det 

kommende år.  

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og medlemsrevisor 

8. Eventuelt. 

Forslag, der tilsigter en generalforsamlings-

beslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 

1. februar og skal herefter fremgå af den i 

indkaldelsen angivne dagsorden. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes 

behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 

1. januar og skal herefter fremgå af den i 

indkaldelsen angivne dagsorden.  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke 

må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten 

vælger selv eventuelle stemmetællere. 
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Generalforsamlingen træffer sine beslutninger 

med simpelt flertal (én over halvdelen af de 

gyldigt afgivne stemmer) og ved 

håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes 

dog, når det begæres af blot én mødedeltager. 

Der udarbejdes et referat fra 

generalforsamlingen, som godkendes og 

underskrives af dirigenten. Referatet skal 

gengives på klubbens hjemmeside. 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en 

generalforsamling eller flertal af bestyrelsens 

medlemmer eller 2/10 af medlemmerne 

forlanger det med angivelse af konkret 

dagsorden. I sådanne tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest en måned 

efter, at anmodningen skriftligt er kommet til 

formandens kundskab. 

Indkaldelsesfristen er minimum to uger før 

afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

ved skriftlig (mail) henvendelse til det enkelte 

medlem og annoncering på klubbens 

hjemmeside. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun 

behandle dagsordenspunkter, som blev fremsat 

sammen med anmodningen om ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

§ 7 Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 

gangen, med henholdsvis to og tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan ske. 

Bestyrelsen indstiller som udgangspunkt nye 

medlemmer til bestyrelsen. Kandidater, der ikke 

er indstillet af bestyrelsen, men som ønsker at 

kandidere, skal meddele deres kandidatur til 

bestyrelsesformanden senest 1. februar, 

hvorefter de offentliggøres som kandidater på 

lige fod med bestyrelsens kandidater.  

 Programerklæringer fra de opstillede kandidater 

offentliggøres i alfabetisk orden på efternavnet i 

klubbens digitale medlemsblad eller nyhedsbrev 

og på klubbens hjemmeside, samtidig med 

udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. 

Valgt til bestyrelsen er de kandidater der opnår 

flest stemmer.  

 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskab og budget udsendes til medlemmerne 

sammen med dagsorden til generalforsamlingen.  

Regnskabet revideres af en på 

generalforsamlingen valgt medlemsrevisor samt 

registreret eller statsautoriseret revisor og 

fremlægges på generalforsamlingen forsynet med 

revisors påtegning og underskrift. 

Det er kassererens ansvar at føre klubbens 

regnskab, samt klubbens medlemsregister. 

Bestyrelsen kan lade bogføring udføre af ekstern 

bogføringsvirksomhed. 

For det kommende år udarbejder bestyrelsen et 

budget, som fremlægges for generalforsamlingen 

og dennes udtalelse.  

Bestyrelsen skal sikre, at der er en af revisionen 

godkendt adskillelse mellem kasse og bogholderi.  

 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse 

Klubben tegnes af formanden og mindst ét 

yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. 

Klubben må ikke optage lån eller foretage 

pantsætning. Ved køb, salg/afhændelse tegnes 

klubben af den samlede bestyrelse. 

Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med 

den af klubben til enhver tid tilhørende 

nettoformue. Der påhviler ikke klubbens 

medlemmer eller bestyrelse nogen personlig 
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hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

klubben. 

 

§ 10 Udvalg 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som findes 

relevante og nødvendige for klubbens daglige 

virke og drift.  

Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i 

de enkelte udvalg og kan i øvrigt nedsætte 

underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af 

afgrænsede opgaver. 

Bestyrelsen skal være repræsenteret i de enkelte 

udvalg og bestyrelsesrepræsentanten skal altid 

være formand for udvalget. 

 

§ 11 Vedtægtsændringer 

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at der 

på generalforsamlingen er mindst 3/4 af klubbens 

medlemmer til stede personligt eller ved 

fuldmagt, og at 2/3 af de repræsenterede 

stemmer for ændringen. 

Er den nødvendige majoritet til en 

vedtægtsændring til stede på en 

generalforsamling, men uden at 3/4 af klubbens 

medlemmer er repræsenteret, kan bestyrelsen 

indkalde til en ny generalforsamling med 

vedtægtsændringen for øje, og her kan 

ændringen foretages med simpel stemmeflerhed. 

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning 

fra den generalforsamling, hvor de vedtages. 

 

§ 12 Klubbens opløsning 

Opløsning af klubben kan kun finde sted med 3/4 

flertal på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være 

ordinær. 

Ved opløsning tilfalder klubbens nettoformue 

almennyttige formål, der ligger naturligt i 

forlængelse af klubbens formål, men som 

besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Disse vedtægter vedtaget på stiftende 

generalforsamling den 16. januar 2021. 


