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Kapitel 1. Almindelige bestemmelser 
 

§1. 

Foreningens navn er AVLSFORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK. 

 

§2.  

Foreningens formål er: 

- at fremme interessen for avl af New Forest ponyer med henblik på anvendelse 

af New Forest ponyen som brugspony. 

- at organisere registrering og stambogsføring af avlsdyr og afkom. 

- at medvirke til konkurrencer i dressur, spring, ponygames o.l. med henblik på 

at fremme interessen blandt ryttere og mulighed for at opstille 

præstationskriterier, indeks m.v. 

- at afholde kåringer samt medvirke ved afholdelse af føl- og plageskuer, 

dyrskuer og materialprøver. 

- at medvirke ved afsætning af New Forest ponyer og ved aktiv markedsføring 

at skabe et økonomisk grundlag for avl af New Forest ponyer. 

- at fremme interessen for New Forest ponyer gennem samarbejde med New 

Forest foreningerne i andre EU lande. 

- at være med til at øge og fastholde børn og unges interesse for at arbejde med 

New Forest ponyer, oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens brug 

og pleje samt fremme interessen for ridesporten gennem aktiviteterne i 

foreningen. 

 

§3. 

Foreningens virkeområde er hele Danmark. 

 

§4. 

Foreningens bomærke er bogstaverne NF med en stiliseret trækrone over. 

Foreningens medlemmer er berettigede til at anvende bomærket. Bomærket har 

været anvendt som brændemærke. 

 

§5. 

Avlsforeningen er tilsluttet Landsudvalget for Hesteavl. 

 

§6. 

Foreningens medlemmer og dens bestyrelser hæfter ikke personligt for foreningens 

og regionernes gæld eller forpligtelser i øvrigt. 

Stk.2. 

I henhold til bekendtgørelsen om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr, 

nr. 566 af 5. juli 1999, bilag 1 stk. 1, har foreningen dog status som juridisk person i 

forhold til at være godkendt som stambogførende organisation. 

 

 

 

 

 

Kapitel 2. Medlemskab 
 

§7. 

Som medlemmer kan optages alle, der anerkender foreningens vedtægter og regler 

for registrering og kåring. 

Stk. 2. 

Medlemskab kan tegnes som familiemedlemskab, aktiv og junior. 
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Stk. 3. Familiemedlemskab. 

Familiemedlemskab kan tegnes for to navngivne medlemmer af en husstand der er 

fyldt eller fylder 18 år i året. De to navngivne personer har stemmeret og er valgbare 

til bestyrelse og udvalg. Familiemedlemskab giver ret til at have egen pony/er som 

deltager i alle konkurrencer, prøver, kåringer mm. der arrangeres af foreningen og i 

særlige tilfælde, hvor det er angivet, giver det ret til at deltage med ikke 

medlemmers pony/er. 

Stk. 4. Aktivt medlemskab. 

Aktivt medlemskab kan tegnes for en person der er fyldt eller fylder 18 år i året. 

Personen har stemmeret og er valgbar til bestyrelse og udvalg. Aktivt medlemskab 

giver ret til at have egen pony som deltager i alle konkurrencer, prøver, kåringer 

mm., der arrangeres af foreningen, og i særlige tilfælde, hvor det er angivet, giver 

det ret til at deltage med ikke-medlemmers pony. 

Stk. 5. Juniormedlemskab. 

Børn og unge mennesker kan optages som juniormedlemmer til og med det år, de 

fylder 17 år. Juniormedlemskab giver ret til deltagelse med egen pony i alle 

konkurrencer og prøver, der arrangeres af foreningen og i særlige tilfælde, hvor det 

er angivet, med ikke-medlemmers pony. Juniormedlemskab giver ikke ret til at stille 

til kåring. 

Studerende over 17 år kan, mod fremvisning af gyldigt studiekort, optages som 

juniormedlemmer og opnå de rettigheder, som et juniormedlemskab giver. 

Stk. 6. Gæstemedlemskab. 

Alle, uanset alder, kan tegne et gæstemedlemskab, der kun gælder for det 

pågældende arrangement, hvortil det er tegnet, og kun for deltagelse med 1 pony. 

Gæstemedlemskab gælder ikke for deltagelse i kåring, materialprøve, 

championatsklasser eller mesterskabsklasser ved VDM og ØDM. Gæstemedlemskab 

giver ikke stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger. 

Stk. 7. Superfamiliemedlemskab kan tegnes for 4 navngivne medlemmer af en 

husstand (samme adresse). To der er fyldt eller fylder 18 år i året og 2 der er 

junior/studerende (se §7 stk. 5). De to navngivne personer over 18 år har 

stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg. Superfamiliemedlemskab giver ret 

til at have egen pony/er som deltager i alle konkurrencer, prøver, kåringer mm. der 

arrangeres af foreningen og i særlige tilfælde, hvor det er angivet, giver det ret til at 

deltage med ikke medlemmers pony/er. 

 

§8. 

Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse. Bestyrelsen skal offentliggøre 

udnævnelsen og skal på førstkommende generalforsamling begrunde udnævnelsen. 

Stk.2. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og har samme rettigheder som aktive 

medlemmer. 

 

§9. 

Medlemskontingent dækker kalenderåret og skal være betalt senest 1. januar. 

Stk.2. 

Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen efter 

indstilling fra hovedbestyrelsen på kalenderårets ordinære generalforsamling. 

Stk.3. 

Ændring af medlemskontingentets størrelse kan vedtages såfremt mindst halvdelen 

af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

Stk.4. 

Kontingent opkræves helårsvis forud. 

Stk.5. 

Er kontingent ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, ophører medlemmets 

rettigheder. 
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Kapitel 3. Hovedbestyrelsen 
 

§10. 

Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt 7 

medlemmer. 

Stk.2. 

5 medlemmer vælges på foreningens generalforsamling. Alle valg gælder for 2 år 

medmindre der er bestyrelsesmedlemmer der er gået i utide - da gælder valget til 

disse poster kun, for den resterende periode, jf. § 13 stk.8. For at blive valgt til 

hovedbestyrelsen skal man være til stede på generalforsamlingen, eller man skal 

give forudgående skriftligt tilsagn. 

Stk.3. 

Hver regionsbestyrelse vælger ved regionsbestyrelsens konstituering et 

hovedbestyrelsesmedlem blandt bestyrelsesmedlemmerne i regionen, jf. § 20 stk.6. 

Stk.4. 

Såfremt generalforsamlingen vælger et hovedbestyrelsesmedlem, der sidder i en 

regionsbestyrelse udtræder denne af regionsbestyrelsen. 

 

§11. 

Hovedbestyrelsen afholder konstituerende møde uden unødigt ophold efter 

generalforsamlingen. 

Stk.2. 

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Herudover vælges 2 suppleanter. 2 henholdsvis 3 af de direkte valgte 

hovedbestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. 1 suppleant afgår hvert år. 

Stk.3. 

I tilfælde af vakance indtræder suppleant. 

Stk.4. 

Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted ved dennes forfald. 

Stk.5. 

Bestyrelsen konstituerer sig desuden med formand for stambogsudvalg, formand for 

arrangementsudvalg og formand for markedsføringsudvalg. Kassereren er formand 

for økonomiudvalget. 

Stk.6. 

Formanden for stambogsudvalg er foreningens repræsentant i Landsudvalget for 

Hesteavl. 

 

Kapitel 4. Temamøder 
 

§12. 

Temamøder afholdes efter behov. 

Stk.2. 

Formålet med disse møder er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelsen finder 

relevante. Alle medlemmer kan stille ønske om temamøder, såfremt bestyrelsen 

finder emnet relevant. 
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Kapitel 5. Generalforsamling 
 

§13. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen 

til afholdelse hvert år i november måned. 

Stk.2. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert medlem 

med mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres til postbesørgelse 

/afsendes elektronisk. 

Stk. 3. 

Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og de fra bestyrelsen og øvrige indkomne 

forslag, samt foreningens regnskab. 

Stk.4. 

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. 

forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år. 

5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af 

kåringskommission. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af 2. revisorer. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Stk.5. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 1. oktober. 

Stk.6. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver 

skriftlig afstemning. 

Stk.7. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.8. 

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, 

således at hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal 

kandidater der skal vælges de respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter 

stemmetal, således at de først valgte er valgt for en periode af 2 år, den eller de 

næst valgte er valgt for en periode af 1 år. 

Valg af suppleanter foretages efterfølgende på samme procedure. 

Stk.9. 

Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det 

respektive år, er ugyldige og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere 

personer, end der er angivet på stemmesedlen. 

Stk.10. 

Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens 

medlemsliste er medlem pr. 1. november. 

Stk.11. 

Forslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft ved offentliggørelse jf. 

§ 14 stk.2, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen. 
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§14. 

Den til enhver tid værende hovedbestyrelse, der indkalder til generalforsamling, er 

ansvarlig for udarbejdelse af referat, som efterfølgende skal godkendes af to 

bestyrelsesmedlemmer samt dirigenten. De to godkendende bestyrelsesmedlemmer 

skal have været til stede under hele generalforsamlingen. 

Stk.2. 

Referatet skal umiddelbart efter godkendelse offentliggøres på foreningens 

hjemmeside evt. med kommentarer fra dirigenten samt de to godkendende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Stk.3. 

Det skal angives i referatet, hvornår det er offentliggjort. 

 

§15. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for 

nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver 

skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. Begæring fremsættes til 

formanden, og den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4 uger 

efter begæringens modtagelse. 

Stk.2. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

Stk.3. 

Ved beregning af stemmeberettigede medlemmer tages udgangspunkt i 

stemmeberettigede medlemmer på det tidspunkt begæringen modtages. 

Stk.4. 

Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens 

medlemsliste er medlem på det tidspunkt begæringen modtages, og som ikke er i 

kontingentrestance på det tidspunkt begæringen modtages. 

Stk.5. 

§ 13. stk.6-9 og stk.11. finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

 

§16. 

Ethvert medlem af foreningen, der var til stede på generalforsamlingen, kan gøre 

indsigelser mod formaliteter vedrørende referatet. 

Stk.2 

Der kan ikke gøres indsigelse mod indholdet af et vedtaget forslag. 

Stk.3 

Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at referatet er 

offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Stk.4 

Bestyrelsen behandler i samråd med referenten den pågældende indsigelse og 

resultatet indrykkes sammen med indsigelsens ordlyd snarest på foreningens 

hjemmeside. 

Stk.5 

Gives der ikke indsigeren medhold, skal spørgsmålet af bestyrelsen forelægges den 

førstkommende generalforsamling til fornyet behandling. 

Stk.6 

Bestyrelsen beslutter, om en indsigelse skal have opsættende virkning, således at 

det pågældende punkt ikke træder i kraft, før spørgsmålet er endelig afklaret på den 

førstkommende generalforsamling. 
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Kapitel 6. Regioner 
 

§17. 

Foreningen er opdelt i 2 regioner. 

Region Øst: Øst for Storebælt 

Region Vest: Vest for Storebælt 

Stk.2. 

Regionernes aktiviteter indgår i foreningens samlede virksomhed med henblik på at 

fremme foreningens overordnede målsætning, jf. vedtægternes § 2. 

 

§18. 

Regionerne er indbyrdes ligestillede. 

stk.2. 

Hver region udøver i sit område, og for så vidt angår sine medlemmer, de beføjelser 

og varetager de opgaver, som ifølge foreningens vedtægter og regler er henlagt til 

regionerne. 

 

§19. 

Ethvert medlem af foreningen er samtidig medlem af den region, hvor den 

pågældende har bopæl. 

stk.2. 

En person, som ikke er medlem af foreningen, kan ikke optages som medlem af en 

region. 

stk.3. 

Ingen region kan opkræve særskilt kontingent. 

 

 

Kapitel 7. Regionsbestyrelse 
 

§20. 

Regionens anliggender varetages af en regionsbestyrelse, der består af max. 5 

medlemmer, der vælges på regionens generalforsamling. 

Stk.2. 

For at blive valgt til regionsbestyrelsen skal man være til stede på regionens 

generalforsamling, eller man skal give forudgående skriftligt tilsagn. Alle valg 

gælder for 2 år, medmindre der er bestyrelsesmedlemmer der er gået i utide - da 

gælder valget til disse poster kun, for den resterende periode, jf. § 23 stk.6. 

Stk.3. 

Såfremt generalforsamlingen vælger et regionstyrelsesmedlem, der sidder i 

hovedbestyrelsen, som følge af direkte valg på foreningens generalforsamling efter 

kapitel 5, udtræder denne af hovedbestyrelsen. 

Stk.4. 

I tilfælde af at der på en regional generalforsamling ikke opstilles nogen kandidater 

til regionsbestyrelsen, og der derfor ikke kan vælges en regionsbestyrelse, overgår 

alle forpligtigelser samt kassebeholdning til hovedbestyrelsen. 

Stk.5. 

Regionsbestyrelsen konstituerer sig hvert år, snarest efter generalforsamlingen, med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herudover vælges 2 suppleanter. 2 

henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. 1 suppleant afgår hvert år. I 

tilfælde af vakance indtræder suppleant. 

Stk.6. 

Ved konstitueringen vælger hver regionsbestyrelse et bestyrelsesmedlem til at 

repræsentere regionen på hovedbestyrelsens møder. 

Stk.7. 

Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

  



AVLFORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK 
 

8 
 

§21. 

Regionsbestyrelsen leder regionens virksomhed og er ansvarlig for gennemførelsen 

af de regionale generalforsamlinger. 

Stk.2. 

Regionsbestyrelsen er endvidere ansvarlig for regionens bistand til den praktiske 

gennemførelse af arrangementer, som foreningen afholder i regionen. 

Stk.3. 

Regionsbestyrelsen træffer beslutning om afholdelse af New Forest mesterskaber, 

medaljeridning, championater, kurser og andre arrangementer af enhver art, som 

ikke involverer virksomhed, som hører under hovedbestyrelsens kompetence. 

Arrangementer, der involverer sådan virksomhed, kan kun afholdes med 

hovedbestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som fastsættes af hovedbestyrelsen. 

 

§22. 

Regionsbestyrelsen er ansvarlig for regionens økonomi. 

Stk.2. 

Regionernes regnskabsår er 1/1 - 31/12. 

Stk.3. 

Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse. 

Stk.4. 

Det reviderede regnskab offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingen på 

regionens hjemmeside. 

 

 

 

 

Kapitel 8. Regional generalforsamling 
 

§23. 

Regionerne afholder generalforsamling en gang årligt i februar måned. 

Stk.2. 

Indkaldelse til ordinær regional generalforsamling skal skriftligt fremsendes til hvert 

medlem af regionen med mindst 14 dages varsel fra den dag indkaldelsen afleveres 

til postbesørgelse/afsendes elektronisk. 

Stk.3. 

Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden og foreningens regnskab. 

Stk.4. 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Stk.5. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer kræver 

skriftlig afstemning. 

Stk.6. 

Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt i prioriteret rækkefølge, 

således at hver af deltagerne i generalforsamlingen skal stemme på det antal 

kandidater der skal vælges de respektive år. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter 

stemmetal, således at de førstvalgte er valgt for en periode af 2 år, den eller de 

næstvalgte er valgt for en periode af 1 år. 

Valg af suppleanter foretages efterfølgende efter samme procedure. 

Stk.7. 

Stemmesedler med færre eller flere navne end det antal, der skal vælges det 

respektive år, er ugyldige, og kan ikke tælles med, medmindre der ikke opstilles flere 

personer, end der er angivet på stemmesedlen. 
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§24. 

Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens 

medlemsliste er medlem og bosat i regionen pr. 1. februar og som ikke er i 

kontingentrestance pr. 1. februar. 

Stk.2. 

Taleret har alle medlemmer af foreningen. 

 

§25. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen, når denne anser 

det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer 

indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Begæring fremsættes 

til formanden, og den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4 

uger efter begæringens modtagelse. 

Stk.2. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

Stk.3. 

Ved beregning af stemmeberettigede medlemmer tages udgangspunkt i 

stemmeberettigede medlemmer på det tidspunkt, hvor begæringen om 

ekstraordinær generalforsamling modtages. 

Stk.4. 

Stemmeret og valgbarhed har medlemmer, som ifølge udskrift af foreningens 

medlemsliste er medlem og bosat i regionen på det tidspunkt, hvor begæringen 

modtages, og som ikke er i kontingentrestance på det tidspunkt, hvor begæringen 

modtages. 

Stk.5. 

§ 23. stk.5 og stk.6 finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær regional 

generalforsamling. 

 

Kapitel 9. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen 
 

§26. 

Hovedbestyrelsen afholder efter formandens nærmere bestemmelse, eller efter 

begæring af to bestyrelsesmedlemmer, møder minimum 3 gange årligt. 

Stk.2. 

Emner, som ønskes optaget på dagsordenen, skal meddeles formanden senest 4 

dage før mødets afholdelse. 

Stk.3. 

Hovedbestyrelsen indkaldes med mindst følgende punkter på dagsorden: 

a) Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

b) Meddelelser fra formanden. 

c) Meddelelser fra stambogsudvalg. 

d) Meddelelser fra arrangementsudvalg. 

e) Meddelelser fra markedsføringsudvalg. 

f) Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi. 

g) Eventuelt. 

Stk.4. 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal med undtagelse af 

udnævnelser af æresmedlemmer. Står stemmerne lige er formandens stemme 

afgørende. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen (4) af 

bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden 

træder under formandens fravær i dennes sted. 

Stk.5. 

Sekretæren er ansvarlig for, at der udarbejdes et referat over mødets forhandlinger. 

Referatet skal indeholde en kort gengivelse af alle beslutninger, som er truffet ved 

det pågældende hovedbestyrelsesmøde. Såfremt en beslutning indebærer en 

dispensation fra ”Regler for registrering og kåring, skal referatet indeholde en 

nærmere redegørelse for sagen, herunder for beslutningens begrundelse. 
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Stk.6. 

Referatet sendes til hovedbestyrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. 

Bemærkninger til referatet skal fremsættes til formanden inden 8 dage. Referatet 

offentliggøres herefter på foreningens hjemmeside. 

 

§27. 

Ved møder med enkeltpersoner, myndigheder, Landsudvalg for Heste m.m. vælger 

hovedbestyrelsen det bestyrelsesmedlem, der skal repræsentere foreningen ved det 

konkrete møde. Det valgte bestyrelsesmedlem skal på førstkommende 

bestyrelsesmøde redegøre for mødets indhold og resultat. 

 

§28. 

Såfremt en afgørelse, der er truffet af et udvalg eller regionsbestyrelse, indeholder 

afslag på en ansøgning fra et af foreningens medlemmer, kan det pågældende 

medlem indbringe sagen for hovedbestyrelsen. 

Stk.2. 

Begæring herom, samt medlemmets eventuelle bemærkninger til sagen, fremsendes 

til foreningens formand. 

 

§29. 

Hovedbestyrelsen kan af egen drift tage enhver sag op til fornyet behandling. 

 

§30. 

En afgørelse i en konkret sag, der er begunstigende overfor et medlem af foreningen, 

og som er kommet til den pågældendes kundskab, kan kun ændres af 

hovedbestyrelsen, såfremt den er truffet i strid med foreningens vedtægter eller 

regler om registrering og kåring mv., eller er åbenbart urigtig. 

 

 

§31. 

En afgørelse, som er resultat af bedømmelse, kan ikke ændres af hovedbestyrelsen. 

Stk.2. 

Såfremt afgørelsen er truffet i strid med regler for registrering og kåring mv., kan 

hovedbestyrelsen ophæve afgørelsen og hjemvise sagen til fornyet bedømmelse. 

 

§32. 

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra regler for registrering og 

kåring mv. når det findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og ikke er i åbenbar 

strid med foreningens formål. 

 

§33. 

Beslutninger, som indebærer væsentlig ændring af gældende regler (ej vedtægter) 

eller praksis, kan kun vedtages efter forudgående skriftlig høring af foreningens 

medlemmer. Såfremt mere end 10 % af foreningens medlemmer protesterer mod 

beslutningen, kan den ikke vedtages, men må forelægges for generalforsamlingen. 

 

§34. 

Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne inden for EU. 
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Kapitel 10. Hovedbestyrelsens virksomhed 
 

§35. 

Hovedbestyrelsens fremmeste opgave er at medvirke til at foreningens avlsplan 

realiseres. 

 

§36. 

Hovedbestyrelsen træffer alle afgørelser vedrørende foreningens drift og er ansvarlig 

for foreningens økonomi. 

Stk.2. 

Avlsforeningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med to 

hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Stk.3. 

Foreningens regnskabsår er 1/10-30/9. 

Stk.4. 

Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse, og skal efterfølgende offentliggøres på foreningens hjemmeside med 

revisors noter/bemærkninger. 

Stk.5. 

Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

 

§37. 

Hovedbestyrelsen leder foreningens virksomhed og er ansvarlig for gennemførelse af 

foreningens generalforsamlinger, høstmøde, hoppekåring, hingstekåring, 

vallakkåring, materialprøve samt New Forest festival. 

 

§38. 

Hvert år i januar udbetaler hovedbestyrelsens kasserer et beløb pr. betalende 

medlem i regionen pr. 31.december (i foregående år) til regionsbestyrelserne. 

Stk.2. 

Beløbet fastsættes af foreningens hovedbestyrelse. 

 

§39. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for løbende at angive på foreningens hjemmeside, 

hvor mange medlemmer foreningen har, angivet efter typen af medlemskab. 

 

 

Kapitel 11. Vedtægtsændringer 
 

§40. 

Forslag om ændring af foreningens vedtægter kan stilles som forslag til vedtagelse 

på en generalforsamling. 

Stk.2. 

Vedtagelse af et forslag om ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de 

tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

Stk.3. 

Vedtagelse af et forslag om ændring af foreningens regler for registrering og kåring, 

avlsplan mv. kræver, at mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer 

stemmer for forslaget. 

Stk.4. 

Bestyrelsen kan ændre på avlsplanen, når disse ændringer er afledt af bestemmelser 

fra Landsudvalget for Heste. Ændringer i avlsplanen skal forelægges den 

førstkommende generalforsamling til orientering. 
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Kapitel 12. Ophævelse af foreningen 
 

§41. 

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to 

efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. 

Stk.2. 

Ved den første generalforsamling skal beslutning om ophævelse vedtages, hvis 

mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Ved anden 

generalforsamling kan ophævelse vedtages, hvis mindst halvdelen stemmer for 

forslaget. 

Stk.3. 

Foreningens aktiver fordeles til foreningens medlemmer i ophævelsesåret. 


