Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne
ved generalforsamlingen den 25/5-2019.

Forslag 1.
§1 tilføjes stk. 4.
Stk. 4
DKK`s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk 2, i DKK´s love
oprettede overenskomst.
(Motivation: For at tilpasse vedtægterne til DKK´s standardvedtægter og for en præcisering af hvad en specialklub er forpligtet til i forhold til
DKK.)

Forslag 2.
Organisation
§2.
Klubben er opbygget med:
a) Urafstemning § 18.
b) Generalforsamling § 11-14.
c) Bestyrelse § 7-9.
d) Medlemmer § 5.
Ændres til:

Organisation
§2.
Klubben er organiseret således:
a) Urafstemning § 18.
b) Generalforsamling § 11-14.
c) Bestyrelse § 7-9.
d) Medlemmer § 5.
(Motivation: Sproglig tilpasning samt tilpasning til standardvedtægter.)

Forslag 3.
Klubbens formål
§3.
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale
forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Stabyhoun og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller
forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Ændres til:

§3.
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme
kendskabet til Stabyhoun og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCIstandarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
(Motivation: Igen for at tilpasse os DKK´s standardvedtægter og for en præcisering af hvilken standard det drejer sig om. Og formuleringen
herunder for ikke at udelukke ny viden og nye muligheder.)

Forslag 4.
Avlsarbejde
§ 4.
Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.
Ændres til:
Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.
(Motivation: Tilpasning til DKK´s regler. Præcisering af at ændringer i avlsarbejdet sker i samarbejde med DKK.)

Stk. 3.
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger.
Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.
Ændres til:
Stk. 3.
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog
godkendelse fra DKK , inden de iværksættes.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter. Det kan også være andre end sundhedsudvalget hos DKK der skal tage stilling.)

Forslag 5.
Medlemskab, Indmeldelse
§ 5.
Stk. 2.
DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige
arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKKs bestyrelse.
Ændres til:
Stk. 2.
DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige
arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter.)

Forslag 6.
§ 5.
Stk. 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben.
Ændres til:
Stk. 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er
i kontingentrestance.
(Motivation: Præcisering.)

Forslag 7.
§ 5.
Stk. 6 og stk. 7 og stk. 8 tilføjes til § 5.:
Stk. 6. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/email til klubben.
Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter email adresse, skal medlemmet give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret
for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.
Stk. 7. Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med
medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl. a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, og påkrav af enhver art
elektronisk.
Stk. 8. Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige
på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen.
Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.
(Motivation: Tilpasning til DKK´s standardvedtægter og tilføjelse af nye regler vedrørende en mere elektronisk måde at kommunikere på.)

Forslag 8.
Kontingent
§6.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt
senest den 1. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
§ 6 . stk. 1 og stk. 2 ændres til:

§ 6.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2.
Kontingentet betales forud for et år af gangen og opkræves senest i januar måned hvert år.
Kontingentet skal være betalt senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling for at give stemmeret.
(Motivation: Generalforsamlingen er den øverste myndighed i forhold til klubben hvorfor det også er generalforsamlingen der bør fastsætte
kontingentet. Selvfølgelig efter bestyrelsens indstilling.)

Forslag 9.
Valg til bestyrelsen
§ 8.
Stk. 3.
Valget på den ordinære generalforsamling kan ske ved åben afstemning, dog skal der, hvis bare et enkelt medlem kræver det, afholdes skriftlig
hemmelig afstemning. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de
pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 8. Stk. 3. tilføjes følgende:
De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter og for at følge almindelig praksis.)

Forslag 10.
§ 8.
Stk. 4.
Ved indkaldelse af en suppleant kan denne indtræde i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Ændres til:
Stk. 4.
En suppleant der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.
(Motivation: Præcisering af allerede gældende regler (skal i stedet for kan). Dette gælder kun for hvornår man er på valg igen. Bestyrelsen kan
jo til enhver tid omkonstituere sig, så man skal ikke nødvendigvis overtage det afgående medlems post. (jvf. §9).)

Forslag 11.
§ 8.
Tilføjes stk. 6 og stk. 7 og stk. 8 og stk. 9.
Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske
ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Stemmesedler udleveres og optælles af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
Stk. 9. Valghandlingen kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af
forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret registrering af de afgivne
stemmer.
(Motivation: Tilpasning til DKK`s standardvedtægter og tilpasning til en mere aktuel elektronisk hverdag.)

Forslag 12.
Bestyrelsens arbejde
§ 9.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til
stede.
(Stk. 4 ændres til:)
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
(Motivaton: Præcisering af reglerne (suppleanter er ikke stemmeberettigede).)

Forslag 13.
§ 9.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
(Ændres til:)
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter
som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter.)

Forslag 14.
§ 9.
Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.
(Stk. 10 ændres til:)
Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.
(Motivation: Præcisering. Regnskabspraksis kræver bilag .)

Forslag 15.
Regnskab
§ 10.
Tilføjes stk. 3.
Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter.)

Forslag 16.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling
§ 11.
Stk. 2.
Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen
skal indeholde oplysning om tid og sted, gagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at
modtage genvalg.
Ændres til:
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel.
Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer jf. stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde oplysning
om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
(Motivation: Længere frist, tilpasning til elektronisk hverdag og en lille sproglig rettelse.(stavefejl).)

Forslag 17.
§ 11.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens webside mindst 10 dage før generalforsamlingen.
Ændres til:
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens webside mindst 10 dage før generalforsamlingen.
(Motivation: Længere tidsfrist. Og tilpasning til standardvedtægter. Sidste del fjernes da det står i stk. 4.).

Forslag 18.
§ 11 tilføjes stk. 5.
Stk. 5. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4
uger før generalforsamlingen, jf. § 8 stk. 6.
(Motivation: Tilpasning af tidsfrister, og tilpasning til standardvedtægter.)

Forslag 19.
§ 12.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed(decharge)
6. Forelæggelse af budget til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ændres til:

§ 12.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Godkendelse af formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed(decharge).
6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
7. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9 Valg til bestyrelsen.
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter. Tilpasning til de øvrige vedtægtsændringer. Nok med 1 revisor når der er revisorsuppleant.)

Forslag 20.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 14.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med
mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Ændres til:
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes elektronisk på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til
alle medlemmer, senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter
udsendelsen af indkaldelsen.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægter samt tilpasning til brug af elektronisk post.)

Forslag 21.
Midlertidige disciplinære foranstaltninger
§ 17.
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at
der træffes beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28.
Ændres til:
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at
der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28.
(Motivation: Tilføjelse af ordet midlertidig. Sproglig tilpasning.)

Forslag 22.
Urafstemning
§ 18.
Stk. 3.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og i af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.
Ændres til:
Stk. 3.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og den valgte revisor skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.
(Motivation: Tilpasning til de øvrige ændringer. Hvis de vedtages.( §12)).

Forslag 23.
Ikrafttræden
§ 20.
Stk. 2.
Lovene træder i kraft den 01.01.2005 under forudsætning af DKK’s godkendelse.
Ændres til:
Stk, 2.
Vedtægterne træder i kraft ved datoen for godkendelse i DKK.
(Motivation: Tilpasning til standardvedtægterne.)

