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Vedtaget på generalforsamling 14. februar 2016 

 
 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 

Stk. 1 Foreningens navn er Klubben for Field Trial Spaniels. I det efterfølgende 
anvendes ”forening” som synonym for Klubben for Field Trial Spaniels. 

 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. 

 
§ 2 Formål 

 
Stk. 1 Det er foreningens formål er at bevare og udvikle Field Trial Spaniels som 
stødende og apporterende jagthund i Danmark. 



Stk. 2 Endvidere har foreningen til formål – gennem disse vedtægter – at sikre, at 
Field Trial Spaniels’ jagtlige egenskaber altid prioriteres højere i avlen end 
eksteriøret. Således skal fastholdelse af typen i overvejende grad ske ud fra en 
vurdering af temperaments- og brugsmæssige egenskaber. 

 
Stk. 3 Til sikring af formålet er det foreningens opgave: 

 
Stk. 3.1 at afholde markprøver i jagtsæsonen, der sikrer en fair afprøvning af de temperaments- 
og brugsmæssige egenskaber. 

 
Stk. 3.2 at afholde prøver uden for jagtsæsonen, der i sin afvikling i videst muligt 
omfang skal ligne jagt. 

 
Stk. 3.3 at tilbyde medlemmerne træning lokalt med det formål at udvikle en god 
jagthund, der kan deltage på foreningens prøver og som kan fungere optimalt 
på jagt. 

 
Stk. 3.4 at udvikle et medlemsblad, der i sideantal og udgivelsesfrekvens afspejler 
aktivitetsniveauet, og hvis formål er at holde medlemmerne orienteret om 
planlagte aktiviteter. 

 
Stk. 3.5 at udvikle en internethjemmeside, der giver medlemmerne adgang til foreningens 
informationer og online selvbetjening. 

 
§ 3 Medlemmer 

 
  Stk. 1 Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside.  
  I forbindelse med en genindmeldelse skal eventuelle økonomiske mellemværender  
  med foreningen afvikles forinden.  
 

Stk.2 Efter ½ års ubrudt medlemskab er medlemmet stemmeberettiget under forudsætning 
af, at medlemmet har betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen. 

 
Stk. 3 Såfremt maksimum 2 personer fra samme husstand ønsker medlemskab af foreningen er dette muligt 
til en reduceret medlemspris. Begge personer har da rettigheder som almindelige medlemmer i henhold til 
vedtægterne. 

 
Stk. 4 Efter 1 års ubrudt medlemskab er medlemmet opstillingsberettiget for foreningens 
tillidsposter under forudsætning af, at medlemmet har løst jagttegn. 

 
Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen 
af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets 
eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 

 
Stk. 6 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet 
opkræves forud for en 12 måneders periode. 

 
  Stk. 7 Kontingensrestance på 1 måned eller mere, bevirker at foreningen skriftligt  
  bringer medlemskabet til ophør, med mindre kontingensrestancen er indbetalt  
  inden 10 dage fra det tidspunkt foreningen skriftligt har bekendtgjort sit forehavende. 
 

Stk. 8 Såfremt et medlem i ord og/eller handling skader foreningen eller handler i 
strid med nærværende vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere 



det pågældende medlem. Ligeledes kan en person af samme årsag nægtes 
medlemskab. Når en eksklusion er udstået skal bestyrelsen overfor ansøger 
redegøre hvorfor et nyt medlemskab nægtes, såfremt medlemskab nægtes. 

 
Stk. 9 En eksklusion er gældende fra det tidspunkt bestyrelsen beslutter det, dog ikke 
med tilbagevirkende kraft. Bestyrelsen skal i sin eksklusion angive hvor lang 
tid eksklusionen er gældende. 

 
§ 4 Foreningens daglige ledelse 

 
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

 
  Stk. 2 Efter ordinært nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, straks efter afviklingen af  
  klubbens ordinære generalforsamling.  
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Alle  
  tillidsposter gælder frem til næste nyvalg. 
 

Stk. 3 Bestyrelsen leder foreningen og træffer de beslutninger der er nødvendige for 
foreningens drift i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 

 
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

 
Stk. 5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens 
møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når 
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen 
fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes 
mødet senest 14 dage efter anmodningen skriftligt er kommet til formandens 
kundskab. 

 
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved 
bestyrelsesmødet. 

 
Stk. 7 Bestyrelsen har pligt til at føre forhandlingsprotokol, og som minimum angive 
hvad der er vedtaget i bestyrelsen. 

 
  Stk. 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten  
  i bestyrelsen for tiden indtil næste nyvalg til bestyrelsen. Ved formandens  
  fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste nyvalg til  
  bestyrelsen. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver  
  mindre end 5, afholdes nyvalg til bestyrelsen. Senest 14 dage efter ekstraordinært valg til bestyrelsen, 
  afholdes konstituerende møde som beskrevet i stk. 2. 
 
§ 5 Generalforsamling 

 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog ikke vedrørende 
valg til bestyrelsen. 

 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar 
måned, og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden, 
ved annoncering i medlemsbladet og foreningens internethjemmeside. 

 
Stk. 3 Et stemmeberettiget medlem kan ved sit fravær lade sig repræsentere ved sin 
skriftlige fuldmagt udstedt på navn til en anden myndig person. Den befuldmægtigede 



person skal kunne fremvise gyldig legitimation på generalforsamlingen. 
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere 
end ét stemmeberettiget medlem. 

 
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af stemmetællere. 
2. Valg af dirigent. 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
4. Det reviderede driftsregnskab og status forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Foreningens budget forelægges til godkendelse. 
8. Eventuelt. 

 
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 
Stk. 6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor 
den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

 
Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

 
Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over 
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. 

 
  Stk. 9 På førstkommende ordinære generalforsamling efter en af bestyrelsen gennemført  
  eksklusion, eller nægtet optagelse efter § 3 stk.8 ophæves denne beslutning, såfremt 2/3 af de gyldigt afgivne  
  stemmer er herfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog anvendes  
  skriftlig afstemning, når det begæres af blot én mødedeltager.  
 
  Stk. 10 Der udarbejdes et koncentreret referat fra generalforsamlingen, som godkendes  
  og underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal gengives på foreningens  
  internethjemmeside. 
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller 
flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/10 af medlemmerne forlanger det 
med angivelse af konkret dagsorden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen skriftligt er kommet til 
formandens kundskab. 

 
Stk. 2 Indkaldelsesfristen er 2 uger før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, 
ved skriftlig henvendelse til det enkelte medlem og annoncering på 
foreningens internethjemmeside. 

 
Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle dagsordenspunkter, 
som blev fremsat sammen med anmodningen om ekstraordinær generalforsamling. 



§ 7 Valg til bestyrelsen 
 

Stk. 1 Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning, der gennemføres som elektronisk 
afstemning ved anerkendt metode. 

 
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis skiftevist 2 og 
3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan ske. 

 
Stk. 3 Senest 1. november indkaldes til valg gennem foreningens medlemsblad og 
annoncering på foreningens internethjemmeside. 

 
Stk. 4 Kandidatemner sendes til bestyrelsens formand, der herefter informerer de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
Stk. 5 Navnene på de opstillede kandidater og deres programerklæringer offentliggøres 
i alfabetisk orden på efternavnet i foreningens medlemsblad og på foreningens 
internethjemmeside, samtidig med udsendelse af stemmesedlerne. 

 
Stk. 6 Resultatet af valget offentliggøres i førstkommende udgave af foreningens 
medlemsblad, på foreningens internethjemmeside og på generalforsamlingen. 

 
Stk. 7 Valgt til bestyrelsen er de kandidater der opnår flest stemmer. I tilfælde hvor 
hele bestyrelsen er afgået, afholdes nyvalg, og de 2 bestyrelsesmedlemmer 
der har opnået flest stemmer sidder i 2 år før de er på valg, mens de 3 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er på valg efter 1 år. 
Af de kandidater, der ikke opnår valg, afgør stemmetallet ud fra flest stemmer 
hvem der bliver 1. og 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed til henholdsvis 
1. og 2. suppleantposten, trækker kandidaterne med stemmelighed lod mellem 
hinanden. 

 
Stk. 8 Har ingen modkandidater tilmeldt sig ved udløbet af tidsfristen genvælges 
bestyrelsesmedlemmerne uden modkandidater, hvis de ønsker genvalg. Og på 
den ordinære generalforsamling vælges en 1. og 2. suppleant. 

 
§ 8 Økonomi, regnskab og revision 

 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned afgive driftsregnskab for det 
foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. 

 
Stk. 4 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse 
og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

 
Stk. 5 Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. 

 
  Stk. 6 Det er kassererens ansvar at føre foreningens regnskab, samt foreningens  
  medlemsregister. Bestyrelsen kan hvis der er enighed herom lade bogføring udføre af reg. firma. 
 

Stk. 7 Formanden og kassereren underskriver alle bilag, før de bogføres og fører 
kontrol med bogføringen. 



  Stk. 8 For det kommende år udarbejder bestyrelsen et budget, som skal godkendes af  
  generalforsamlingen.  
 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse 
 

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening. 

 
Stk. 2 Foreningen må ikke optage lån. 

 
Stk. 3 Ved køb, salg/afhændelse eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse. 

 
Stk. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til 
enhver tid tilhørende nettoformue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer 
eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

 
§ 10 Udvalg 

 
Stk. 1 Foreningens faste udvalg bestå af: Markprøveudvalg, Træningsudvalg, Økonomiudvalg, 
Dommerudvalg og PR-udvalg. 

 
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte udvalg, og godkender 
de enkelte udvalgsmedlemmer. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse 
af afgrænsede opgaver. 

 
Stk. 4 Bestyrelsen har pligt til i samarbejde med udvalget, at udarbejde udvalgets 
formålsbeskrivelse og forretningsorden. 

 
Stk. 5 Bestyrelsen har adgang til at være repræsenteret i de enkelte udvalg, dog er 
både formand og kasserer altid fast medlem af økonomiudvalget. 

 
Stk. 6 Hvert udvalg konstituerer sig med en formand, og tilknyttes en kontaktperson 
fra bestyrelsen. 

 
Stk. 7 Hvert udvalg er ansvarlig overfor bestyrelsen. 

 
§ 11 Vedtægtsændringer 

 
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, og med 2/3 flertalsafgørelse blandt 
de afgivne stemmer ved efterfølgende urafstemning, der gennemføres som elektronisk 
afstemning ved anerkendt metode. 

 
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på. 



Stk. 3 For § 2 Formål, kan der alene foretages ændringer og tilføjelser som tydeliggør 
og fastholder formålet. 

 
§ 12 Opløsning 

 
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

 
Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens nettoformue almennyttige formål, der 
ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den 
opløsende generalforsamling. 

 
§ 13 Datering 

 
Stk. 1 Således vedtaget med 2/3 flertalsafgørelse på foreningens ordinære generalforsamling 
afholdt den 26. februar 2012 og med 2/3 flertalsafgørelse blandt de 
afgivne stemmer ved efterfølgende urafstemning afholdt den 15. april 2012. 
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