
Vedtægter pr. 15/8 2009 for 

Dansk Dobermann Klub ”Gruppe GRIBSKOV” 

 

 

1. 

Klubbens navn er Dansk Dobermann Klub, ”Gruppe Gribskov”. Klubben har hjemsted i Gribskov 

Kommune. 

 

 

2. 

Klubbens formål er 

1. at motivere ejere af Dobermann til at stimulere hundens medfødte egenskaber på en positiv 

måde, 

2. at medvirke til at socialisere hundene 

3. motivere de aktive medlemmer til at arbejde med de til enhver tid gældende trænings-

programmer og konkurrencer under Dansk Dobermann Klub, 

4.  at samle medlemmerne i et klubfællesskab, som er præget af en positiv ånd, og 

5. at være aktiv i forhold til at forbedre befolkningens forståelse for og accept af Dobermann og 

deres anvendelse. 

 

 

3. 

Som medlem kan optages alle med interesse for klubbens formål, dog har personer der ejer en 

dobermann fortrinsret, inden for klubbens kapacitet. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til 

klubbens kasserer. Det er muligt at være tilknyttet pladsen som støttemedlem uden stemmeret og 

valgbarhed. 

Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter, og kontingentet betales forud for 

enten 6 mdr. eller 12 mdr. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et regnskabsår ad 

gangen. Kontingentrestance to måneder efter forfald medfører fortabelse af enhver rettighed og kan 

i gentagelsestilfælde medføre eksklusion. Ved fortabte rettigheder og/eller eksklusion tilbage-

leveres på klubbens forlangende evt. lånt udstyr. 

 

 

4. 

Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, nemlig en formand, en kasserer, en sekretær og 

to menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor også én 

suppleant til bestyrelsen vælges. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være aktive medlemmer, 

eje mindst én Dobermann, være medlem af Dansk Dobermann Klub og må gerne bestride 

tillidsposter heri. 

 

 

5. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i perioden 1. maj til 1. 

juni. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via e-mail eller brev med 4 ugers varsel. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 

uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsorden sendes ud 8 dage inden generalforsamlingen. 

Indkomne forslag skal fremgå af dagsordenen, der i øvrigt skal indeholde følgende punkter: 

 



 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Kontingent, indmeldelsesgebyr og budget 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse, herunder 

 a. Formand 

 b. Kasserer 

 c. Sekretær 

 d. 2 menige bestyrelsesmedlemmer 

         e. Suppleant 

 

7 Valg af revisor  

8. Eventuelt 

 

Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år og kasserer, sekretær og ét bestyrelsesmedlem i 

lige år for 2 år ad gangen. Suppleanten vælges for et år ad gangen.  

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer med mindst 3 måneders medlemsskab og som ikke 

er i kontingentrestance. 

 

På generalforsamlingen afgøres enhver sag ved almindelig stemmelighed, dog kræves der 2/3 

majoritet til vedtægtsændring. 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke af mindst ét medlem forlanges skriftlig 

afstemning. 

Revisoren skal før hver ordinær generalforsamling, revidere det afsluttede regnskab og afstemme 

kassebeholdningen. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

 

 

6. 

En ekstraordinær generalforsamling kan, til enhver tid, indkaldes med 10 dages skriftlig varsel, 

enten når bestyrelsen finder det fornødent, eller når der fra mindst 2/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer, fremsættes krav herom. Medlemmerne forelægger skriftlig 

begæring herom i underskrevet stand og med angivelse af dagsorden. Det er en forudsætning,  at 

indkalderne deltager i den ekstraordinære generalforsamling. Afstemninger foretages efter samme 

regler som på ordinær generalforsamling. 

 

 

7. 

Bestyrelsen udpeger instruktører og figuranter. Formanden er ansvarlig for at instruktører og 

figuranter arbejder efter formålsparagraffen (§2), at instruktører og figuranter løbende videre-

uddannes, og at der så vidt muligt uddannes nye blandt egnede hundeførere. 

Formanden er ansvarlig for at der iværksættes initiativer blandt medlemmerne, således at klubbens 

materiel er i forsvarlig stand samt at pladsen lever op til Dansk Dobermann Klubs forskrifter. 

I træningen må kun deltage hunde med den fornødne ansvarsforsikring. 

 

 

 



 

8. 

Ved bestyrelsesmøder skal mindst to bestyrelsesmedlemmer deltage. Er der stemmelighed om et 

pkt., udsættes det til førstkommende bestyrelsesmøde, eller der indkaldes til et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde.  

 

 

9.                                                                                                                   

Formand og kasserer tegner for foreningen.  

  

 

10. 

Medlemmer der ikke overholder klubbens vedtægter eller som på anden måde skader klubben, kan 

ekskluderes eller idømmes karantæne af bestyrelsen. 

En sådan eksklusion kan forlanges optaget til prøvelse på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

11. 

Ved klubbens opløsning fordeles dennes midler og rekvisitter til de på det pågældende tidspunkt 

medlemmer af klubben. Dog skal udstedte gældsbreve udbetales før deling af midler og rekvisitter 

mellem samtlige medlemmer. 

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den  15/8  2009  

 

 

Underskrifter for bestyrelsen: 

 

 

 

Sted:  Dato: Sted: Dato:  Sted:  Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

Som dirigent: 

 

Sted:  Dato: 

 

 

 

___________________________ 

 


