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Blå = tilføjer  Rød = sletter 
 
Forslag 1: Flytning af § 12 under kapitel 4. Temamøder 
 
§ 12 flyttes og indsættes som ny stk. 3 under §37.  
 
Kapitel 4. Temamøder slettes 
 
Kapitel 10. Hovedbestyrelsens virksomhed 
§37. 
Hovedbestyrelsen leder foreningens virksomhed og er ansvarlig for gennemførelse af 
foreningens generalforsamlinger, høstmøde, hoppekåring, hingstekåring, vallakkåring, mate-
rialprøve samt New Forest festival. 
 
Der tilføjes et nyt stk. 2 
Stk. 2 
Hvert år i september indkalder bestyrelsen til høstmøde. 
Formålet med dette møde er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelse finder relevan-
te, herunder planlægning af næste års aktiviteter. Indkaldelse sendes med 14 dages varsel. 
 
Der tilføjes et nyt stk. 3 
Stk. 3 
Temamøder afholdes efter behov. 
Formålet med disse møder er at drøfte emner, som medlemmer og bestyrelsen finder 
relevante. Alle medlemmer kan stille ønske om temamøder, såfremt bestyrelsen finder em-
net relevant. 
 
 
Forslag 2: Nedlæggelser af regioner og etablering af (arbejds-, arrangements-, ad ho-
cudvalg) 
 
Begrundelse: 
Tilbage i midt 2000 blev der laver 3 regioner for, at fremme det lokale arrangement i forening 
og bistå hovedforeningens bestyrelse i de arrangementer der blev lagt lokalt i regionerne. 
Regionerne fik en plads i hovedforeningens bestyrelse og det var det tiltænkt af regionens 
repræsentant i hovedforeningens bestyrelse skulle være det direkte bindeled til foreningens 
medlemmer i de pågældende regioner.  
 
Regionerne har fungeret, også før det blev beskrevet i vores vedtægter.  
 
For år tilbage nedlagde region 2 sig og blev indlemmet i det der indtil februar 2019 hed Regi-
on Vest. 
 
Region Vest nedlagde sig selv ved generalforsamling i februar 2019 og 3 personer nedsatte 
sig, i et sportsudvalg der i år har valgt, at afholde et stævne i weekenden den 14. – 15. de-
cember. 
 
Region Øst har en bestyrelse, der står for arrangementer for region Øst og den opgave udfø-
rer regionen rigtig godt. 
 



Dvs. på nuværende tidspunkt er der en skævvridning af hvad vi lever op til som forening over 
for vores medlemmer om man bor øst eller vest for Storebælt – det er ikke godt nok. 
 
Det er tiden til vi ser på vores forenings struktur med ”nye” øjne.  
 
Som i andre foreninger har vi også svært ved at få besat vores bestyrelsesposter. Mange har 
ikke lyst til at være bundet af, at side i en bestyrelse og påtage sig det administrative arbejde 
der medfølger. 
 
Hvis vi i stedt kunne får engageret flere personer der måske havde lyst til at side i et udvalg 
der for eksempel afholdte stævne(r) med championats klasser, medaljeridning og mester-
skaber eller et udvalg der ville stå for den praktiske del at en hoppe-/vallak kåring, et par av-
ler der laver en samlingsplads med fremvisning af føl, en person der ville arrangerer en fæl-
les ridetur(e), et stutteri der inviterede interesserede på besøg eller andre der havde lyst til at 
lave sociale arrangementer ……. Alt sammen i samarbejde med den siddende bestyrelse og 
planlagt i forbindelse med sensommerens høstmøde. 
 
Sletning af følgende: 
Hele kapitel 6, 7 og 8 der vedrører Regioner, Regionsbestyrelse og Regional general-
forsamling 
 
For at det kan gennemføres kræver det at der sker ændring af følgende:  
 
Kapitel 3. Hovedbestyrelsen 
§10. 
Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt (7) 5 
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 hovedbestyrelses-
medlem blandt bestyrelsesmedlemmerne i regionen, jf. § 20 stk.6. 
Stk.4. 
Såfremt generalforsamlingen vælger et hovedbestyrelsesmedlem, der sidder i en 
regionsbestyrelse udtræder denne af regionsbestyrelsen. 
 
 
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 (3) (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 på-
gældende 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. 
Stk.6. 
Referatet sendes til hovedbestyrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. 
Bemærkninger til referatet skal fremsættes til formanden inden 8 dage. Referatet offentliggø-
res herefter på foreningens hjemmeside. 
 
§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. 
 
Kapitel 10. Hovedbestyrelsens virksomhed 
§38. 
Hvert år i januar udbetaler hovedbestyrelsens kasserer et beløb pr. betalende medlem i regi-
onen pr. 31.december (i foregående år) til regionsbestyrelserne. 
Stk.2. 
Beløbet fastsættes af foreningens hovedbestyrelse. 
 
 
Forslag 3 - Såfremt regionerne nedlægges stilles følgende ændringsforslag 
§37. 
Hovedbestyrelsen leder foreningens virksomhed og er ansvarlig for gennemførelse af 
foreningens generalforsamlinger, høstmøde, hoppekåring, hingstekåring, vallakkåring, mate-
rialprøve, championat, medajleridning samt New Forest festival. 
 
Såfremt stk. 2 og 3 er vedtaget er de en del af forslaget. 
 
Nyt stk. 4. 
Stk. 4 Hovedbestyrelsen igangsætter / etablerer arbejds-, arrangements- og hocudvalg til 
arrangering og gennemførelse af foreningens arrangementer. Disse udvalg kan søge hoved-
bestyrelsen om tilskud til afholdelse af arrangementer. 
 


