VEDTÆGTER FOR DANSK TYROLER-HAFLINGERAVL AF 1986

§1
Foreningens navn er Dansk Tyroler-Haflingeravl af 1986. Foreningens hjemsted er
formandens adresse.
§2
Foreningens formål er at fremme avlen af Tyroler Haflingere i Danmark ved bl.a.
- at registrere og stambogsføre avlsdyr og afkom
- at afholde kåringer og følbesigtigelser
- at overholde Haflinger Pferdezuchtverband Tirol’s avlsprogram i Danmark,
herunder stambogsførings- og kåringsbestemmelser, og samarbejde med DTH’s
avlsledelse, som er den til enhver tid siddende avlsledelse i Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT)
- at rådgive medlemmerne i avlsspørgsmål
§3
Medlemskab.
a) Der kræves ikke medlemskab for at få heste registreret, stambogsført og kåret.
b) Besiddelse af heste er ingen betingelse for optagelse i foreningen.
c) Aktive medlemmer: som nye medlemmer kan optages personer, der skriftligt
overfor bestyrelsen underskriver en erklæring om at overholde foreningens
vedtægter, registrerings- og kåringsbestemmelser.
Overtrædelse heraf eller modarbejdelse af foreningens formål kan medføre
eksklusion. Eksklusionen kan indankes på førstkommende ordinære eller
ekstraordinære generalforsamling.
Nægtelse af godkendelse af optagelse som medlem skal ikke begrundes af
bestyrelsen, men kan indbringes for generalforsamlingen af et medlem til
endelig afgørelse ved almindelig stemmeflerhed efter skriftlig afstemning.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Der vil ikke ske tilbagebetaling af
kontingent for resten af kontingentåret.
Det er medlemmers pligt at forsyne bestyrelsen med de oplysninger om deres
dyr, som denne måtte ønske. Det er ligeledes medlemmers pligt at udlåne deres
originale papirer til bestyrelse eller kåringskommission, hvis disse måtte ønske
det.
Ejere af hopper kan kun være aktive medlemmer.
Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen.
d) Støttemedlemmer: Optagelse eller udmeldelse som støttemedlem sker efter
samme regel for optagelse og udmeldelse som i § 3 c).
Støttemedlemmer vil kunne deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret, men med taleret.
Støttemedlemmer vil ikke være valgbare til bestyrelsen.
Kontingent for støttemedlemmer fastsættes på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer og støttemedlemmer vil modtage alle publikationer fra foreningen,
herunder medlemsblad og nyhedsbreve pr. e-mail.

§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer kun
kan vedtages, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede aktive medlemmer
stemmer herfor.
Ethvert medlem, der rettidigt har indbetalt kontingent har 1 stemme på generalforsamlingen, idet stemmeret og valgbarhed til en bestyrelsespost eller suppleantpost
dog først opnås efter 1/2 års medlemskab.
Et støttemedlem, som har været medlem i mindst 6 måneder, kan overgå til aktivt
medlemskab uden begrænsninger, d.v.s. med stemmeret ved generalforsamlingen og
ret til at stille op til en bestyrelses- eller suppleantpost.
Et medlem kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt til et andet
medlem eller til formanden. Et menigt medlem kan kun afgive stemme med fuldmagt
fra ét andet medlem.
Det skal i fuldmagten nøje angives, hvilket punkt/punkter denne omhandler.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i tiden 1.-15. november med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
§6
Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal udsendes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Forslag, som et medlem ønsker behandlet, skal stiles til bestyrelsen skriftligt senest 1.
oktober.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på foranledning af bestyrelsen,
eller såfremt 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udsendes samtidig med
indkaldelsen.
§7
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
Medlemskontingentet skal være indbetalt inden 10. oktober
Manglende rettidig indbetaling betragtes som en udmeldelse. Ved indmeldelse i
regnskabsårets løb betales ved indmeldelsen i 1. halvår fuldt kontingent, i 2. halvår 1/2
kontingent. Kontingentet skal være indbetalt 15 dage efter medlemskabets
godkendelse.

§8
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer om året.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer samt 1
revisorsuppleant for ét år ad gangen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i løbet af sin 2-årige valgperiode, indsættes en suppleant
på dennes post. Suppleanten bliver siddende som bestyrelsesmedlem resten af det
afgående bestyrelsesmedlems valgperiode og kan derefter opstille til en ny 2-årig
periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Ved konstituering
tages hensyn til, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med ét andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (eller i dennes forfald næstformandens) stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (eller næstformanden) og 2 andre
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
§9
Registrerings-, kårings- og stambogsføringsregler er de til enhver tid i Haflinger
Pferdezuchtverband Tirol gældende.
DTH’s avlsledelse vælger en eller flere kåringsdommere.
Bestyrelsen kan til nationale skuer, andre end kåringen, indkalde dommere fra
Haflinger Welt- Zucht- & Sport- Vereinigung’s (HWZSV’s) internationale dommerliste.
Registrering af Haflingere kan finde sted, såfremt hestene er 100% renavlede efter
kårede forældredyr.
Avlsledelsen afgør, om der er tilstrækkelig dokumentation herfor.
Dokumentation påhviler ejeren for egen regning.
§ 10
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. Ophævelse kan dog kun ske,
såfremt 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor.
Ved foreningens eventuelle opløsning skal nettoformuen anvendes til hestevelfærdsfremmende, velgørende formål eller til forskning indenfor hestesygdomme i
Danmark.
En eventuel afsluttende generalforsamling bestemmer ved simpelt flertal, hvilke
formål eller hvilke forskningsprojekter, formuen kan anvendes til.
§ 11
Dansk Tyroler-Haflingeravl af 1986 er medlem af:
a) Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT)
b) Haflinger Welt- Zucht- und Sport- Vereinigung (HWZSV)
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