§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Dansk Vizsla Klub. Klubben
er stiftet den 4. juli 1982.
Stk. 2. Klubbens hjemsted og adresse er
formandens.
§ 2. Organisation
Klubben er opbygget med:
a)
b)
c)
d)

Urafstemning § 14
Generalforsamling § 11-13
Bestyrelse § 8-9
Medlemmer § 4-5

Stk. 2. Generalforsamlingen er klubbens
højeste myndighed i alle sager, der ikke i
henhold til lovene afgøres af bestyrelsen, eller
er genstand for urafstemning.
Stk. 3. Klubben virker i samarbejde med
andre specialklubber for stående jagthunde og
Dansk Kennel Klub (DKK) i henhold til vedtægterne i »Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark«
(FJD).
§ 3. Klubbens formål
Dansk Vizsla Klubs formål er, i samarbejde
med DKK og i overensstemmelse med dennes
formål og internationale forpligtelser, at
fremme kendskabet til vizslaen, såvel korthåret
som
ruhåret,
blandt
medlemmer
og
offentlighed, og gennem oplysning at fremme
avl, anvendelse og kvalitet af vizslaen.
Stk. 2. Dette formål søges bl.a. opnået ved:
a) At afholde markprøver, apporteringsprøver, udstillinger, skuer, dressurkurser
m.m.
b) At bevirke størst mulig deltagelse i disse
arrangementer.
c) At virke som DKK’s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet med vizslaen.
d) At medvirke til uddannelse af markprøveog udstillingsdommere.
e) At anvise og hjælpe medlemmer med valg
af stamhunde, avlsdyr, lån af avlsdyr, formidling af hvalpe m.m.
f) At udsætte æres- og andre præmier til brug
ved udstillinger, markprøver m.m.
g) Så vidt muligt at udgive en årbog og et
flere gange årligt udkommende blad.

§ 4. Medlemskab og stemmeret
Som medlem kan optages enhver, der opfylder
betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2. DKK’s formand og direktør er
kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og
øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved
stedfortræder fra DKK’s bestyrelse.
Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare i
alle klubbens anliggender er samtlige myndige
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance
og som har været medlem af klubben i mindst
tre måneder.
§ 5. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og
udnævnes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 6. Kontingent
Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
fastsættes hvert år af bestyrelsen og opkræves
forud een gang årligt.
Stk. 2. Indbetalingskort udsendes til medlemmerne i første halvdel af december.
Stk. 3. Kontingent må, for at være betalt
rettidigt, være kassereren i hænde senest 1.
januar.
Stk. 4. Kontingentrestance ud over to
måneder medfører sletning af medlemslisten.
Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til
betaling af indmeldelsesgebyr, stemmeret og
valgbarhed.
§ 7. Ind- og udmeldelse
Anmodning om indmeldelse i klubben kan ske
ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemskort har først gyldighed
når indbetaling af indmeldelsesgebyr og kontingent er modtaget af kassereren.
Stk. 3. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til klubbens kasserer vedlagt evt. skyldigt kontingent.
§ 8. Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen

varetager klubbens interesser og forvalter dens
midler.
Stk. 2. I lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, i ulige år to bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Hvert år vælges to suppleanter for
et år ad gangen. Kandidaterne indtræder efter
stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
En suppleant, der ved vakance indtræder i
bestyrelsen, følger den fratrådtes valgperiode.
Stk. 4. Der tilstræbes en geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmerne, således at
klubben efter behov er repræsenteret på landsdækkende basis.
Stk. 5. Samtlige bestyrelsesmedlemmer
skal være medlemmer af DKK.
Stk.6. Klubbens revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
§ 9. Bestyrelsens arbejde
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
formand, næstformand og kasserer. Omkonstituering kan finde sted.
Stk. 2. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv
sin forretningsorden, herunder nedsættelse af
udvalg, hvori der kan inddrages medlemmer
uden for bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte
det af formanden eller bestyrelsen skønnes
nødvendigt.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 5. Bestyrelsens suppleanter inviteres
til at overvære bestyrelsesmøder.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsmyndig
når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er mødt.
Stk. 7. I tilfælde af lige antal fremmødte
bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme
afgørende.
Stk. 8. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle
forhold, der ikke udtrykkeligt henfører under
generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 9. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og referat fra hvert bestyrelsesmøde
offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens eventuelle medlemsblad.
Stk. 10. Klubbens repræsentanter til
DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen.

§ 10. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Det afsluttede regnskab revideres
af den på generalforsamlingen valgte revisor
og offentliggøres så vidt muligt inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Regnskabet fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
§ 11. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i 2. kvartal, eventuelt i forbindelse
med et arrangement
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling
med oplysning om dagsorden skal ske med
mindst fire ugers varsel pr. brev eller i eventuelt klubblad.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være klubbens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 12. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Aflæggelse af formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharge.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt
Stk. 2. Afstemning vedrørende lovændringer og valg til bestyrelse skal ske skriftligt. Endvidere skal enhver afstemning være
skriftlig, såfremt der ytres ønske herom.
Stk. 3. Beslutninger og valg sker ved
simpelt stemmeflertal.
Stk. 4. Hvert stemmeberettiget medlem
kan medtage to fuldmagter.
Stk. 5. Lovændringer kan kun vedtages
med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

Stk. 6. Opnås der flertal, men ikke den
forlangte majoritet for forslaget, foretages den
endelige afgørelse ved urafstemning inden to
måneder efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Ved urafstemning kan ændringer
vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog
blanke stemmer ikke medregnes.
Stk. 8. Lovændringer kan bringes til urafstemning uden først at have været til
afstemning ved en generalforsamling.
Stk. 9. Lovændringer træder i kraft, når de
er godkendt af DKK.

generalforsamlingen. Kun sager, der ifølge
DKK’s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles.
Stk. 2. Denne bestemmelse berører ikke
en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret
til at træffe disciplinære forandringer.

§ 16. Opløsning af klubben
Klubben kan kun opløses, når et på den
udsendte dagsorden opført forslag herom bliver vedtaget på en generalforsamling med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer, samt efterfølgende bliver stadfæstet ved en urafstæmning,
§ 13. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling finder sted,
Stk. 2. Opløses klubben tilfalder dens
når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når eventuelle formue og ejendele DKK.
et antal medlemmer, der svarer til mindst 25 %
af sidste års medlemstal, indgiver skriftlig § 17. Lovenes ikrafttræden.
begæring herom, med angivelse af de spørgs- Ovenstående love er vedtaget på generalformål, der ønskes behandlet.
samling den 8/6 - 1997.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og
med angivelse af dagsorden indkaldes senest træder i kraft den 11/9 - 1997.
fire uger efter begæringens modtagelse med
mindst tre ugers varsel til afholdelse senest seks
uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Dansk Vizsla Klubs bestyrelse,
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end
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de i dagsordenen indeholdte.
kasserer
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær
generalforsamling sker som anført i § 12, stk. 3
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og stk. 5.
§ 14. Urafstemning
Forslag og ændringsforslag, der skal til urafstemning, udsendes til medlemmerne sammen
med autoriserede stemmesedler og returneres til
klubbens formand senest 10 dage efter udsendelse.
Stk. 2. Når stemmesedlerne åbnes, skal
mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til
stede.
Stk. 3. Forslagsstillere skal indbydes til at
overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.
§ 15. Disciplinærsager
Disciplinærsager, der ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKK's
disciplinærnævn og kan ikke indbringes for
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