
Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter for
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Forslag 1:
Kapitel 1 § 2:
Nuværende ordlyd:
§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.

Ændring:
Fjerne afsnittet: - at medvirke ved afsætning af New Forest ponyer og ved aktiv
markedsføring at skabe et økonomisk grundlag for avl af New Forest ponyer.

Argumentation:
Foreningen skal ikke være forpligtet til at løse tvister mellem køber og sælger i
henhold til Dyreavlsforordningen (Forordning (EU) 2016/1012 af 8 juni 2016) og  EU
forordning 2015/262 artikel 14.

Forslag 2:
Kapitel 1 § 2:
Nuværende ordlyd:
§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.

Ændring:
- at fremme interessen for New Forest ponyer gennem samarbejde med godkendte
New Forest foreninger i andre EU lande samt moderforbundet i UK.

Argumentation:
Foreningen skal kun være forpligtet til at samarbejde med andre foreninger, som
opfylder EU forordningen.

Forslag 3:
Nuværende ordlyd:
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.
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.

Ændring:
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, junior, gæstemedlem
og super familiemedlemskab.
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.



e) 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.

Argumentation:
Giver bedre overblik over typer af medlemskaber.

Forslag 4:
Ændring:
Tilføjelse til § 7:
Stk. 3:
Medlemmer bosat i udlandet kan deltage i foreningens arrangementer på lige fod
med medlemmer bosiddende i Danmark.

Argumentation:
New Forest avlere i andre lande er velkomne i vores forening.

Forslag 5:
Nuværende ordlyd:
§ 11: 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.

Ændring:
§ 11 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.
Det med rødt markerede flyttes til:
§ 10 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. Herudover vælges 2
suppleanter. 2 henholdsvis 3 af de direkte valgte hovedbestyrelsesmedlemmer afgår
hvert år. 1 suppleant afgår hvert år.
For at blive valgt til hovedbestyrelsen skal man være til stede på
generalforsamlingen, eller man skal give forudgående skriftligt tilsagn.

Argumentation:
Forkert placeret.



Forslag 6:
Nuværende ordlyd:
§ 20 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.

Ændring:
§ 20 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.
Det med rødt markerede flyttes til:
§ 20 stk. 1:
§20. Regionens anliggender varetages af en regionsbestyrelse, der består af max. 5
medlemmer, der vælges på regionens generalforsamling. Herudover vælges 2
suppleanter. 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. 1 suppleant
afgår hvert år. I tilfælde af vakance indtræder suppleant.

Argumentation:
Forkert placering.

Forslag 7:
Nuværende ordlyd:
§34. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne inden for EU.

Ændring:
§34. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af avlerne inden for EU.

Argumentation:
Præcisering af begreberne.

Forslag 8:
Ang. tvisthåndtering:
Ændring:
§ 32 (efterfølgende §§ klarificeres):
Tvister om forhold, som er reguleret i avlslovgivningen, forbundets vedtægter eller
avlsprogrammet, det være sig mellem avlere eller mellem avlere og forening, løses
ved hjælp af SEGES Hestes rådgivere/konsulenter. Udgifterne til dette deles af
parterne. (Beføjelser?)

Argumentation:



EU-lovgivningen kræver beskrivelse af tvisthåndtering i foreningens avlsprogram.


