
Forslag til vedtægtsændringer                                                                 Herfølge 25/9 2020 

 

New Forest region Øst bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for Avlsforeningen for New Forest 

Ponyer i Danmark ved den årlige generalforsamling 14. november 2020. 

Dette ændringsforslag er udarbejdet for at efterkomme behovet for, at vedtægterne passer til den 

nuværende situation, hvor der ikke er en aktiv region vest bestyrelse. Men samtidigt efterkomme ønsket 

om, at den nuværende region øst bestyrelse kan fortsætte sit arbejde og give mulighed for, at der på et 

senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt, kan oprettes en ny region vest bestyrelse, uden der først skal 

nye vedtægtsændringer til. 

I vedtægterne for Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark står der i kapitel 6. om Regionerne: 

§17. 

Foreningen er opdelt i 2 regioner. 

Region Øst: Øst for Storebælt 

Region Vest: Vest for Storebælt 

For at opfylde de førnævnte ønsker stiller bestyrelsen i region øst derfor dette ændringsforslag til 

teksten i §17 (Understreget tekst slettes og rød tekst tilføres). 

Ændringsforslag 1: 

§17. 

Foreningen er kan være opdelt i 2 regioner. 

Region Øst: Øst for Storebælt 

Region Vest: Vest for Storebælt 

Jf. §20 stk. 4 

 

I de nuværende vedtægter står der i kapitel 7. Regionsbestyrelse § 20 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. 

Der er på denne måde i § 20 stk. 4 taget højde for hvem og hvordan vi håndterer det, hvis der ikke er 

nok opstillede til en region. 

 

Hvis der ikke er nok opstillede til en regionsbestyrelse, kan det give en usikkerhed omkring hvordan man 

skal opfylde vedtægternes kapitel 3. § 10 hvor der skal være 7 medlemmer i Hovedbestyrelsen, hvoraf 

to er repræsentanter fra regionerne. 



§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. 

 

For at sikre et ulige antal personer i Hovedbestyrelsen og at den region der ikke kan stille en bestyrelse, fortsat har 

en repræsentant i Hovedbestyrelsen, stiller bestyrelsen i region øst derfor dette ændringsforslag til teksten i § 10 

(Understreget tekst slettes og rød tekst tilføres): 

Ændringsforslag 2: 

§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. 

Stk.5. 

Såfremt der ikke kan vælges en regionsbestyrelse jf. §20 stk.4, vælges der på generalforsamlingen et medlem til 

hovedbestyrelsen, som regionsrepræsentant. 

 



Et tænkt scenarie: 

Hvis der på Hovedbestyrelsens ordinære generalforsamling i november, vælges de 5 bestyrelsesmedlemmer, der 

skal til, og bestyrelsen suppleres med 2 regionsmedlemmer, er alt som det skal være. Men hvis en region 

nedlægger sig selv på deres generalforsamling i februar, vil foreningen ikke længere opfylde bestemmelserne i §10: 

§10.Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt 7 medlemmer. 

For at undgå at vores forening kommer til at stå i en situation, hvor vi ikke opfylder vores egne 

vedtægter, stiller bestyrelsen i region øst derfor dette ændringsforslag til teksten i §10 (Understreget 

tekst slettes og rød tekst tilføres). 

 

Ændringsforslag 3: 

§10.Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse der består af i alt mellem 5 og 7 medlemmer. 

 

 


