§1
Foreningens navn er Dansk Politihundeforening, Østsjællands afdeling.
Dens formål er at samle alle hundeførere i politiets tjeneste samt andre
interesserede personer i en forening til fremme af hundens anvendelse i
politiets tjeneste, og udbrede kendskab til køb og salg af egnede hunde,
samt afholde træningsøvelser for foreningens aktive medlemmer på dertil
egnede øvelsespladser, som kan skifte af hensyn til medlemmerne og til
fordel for dressuren.
Som leder af øvelserne udpeges en aktiv hundefører. Såfremt øvelseslederen skal oppebære vederlag for udført arbejde, fastsættes dette af
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan bestemme, at der ansættes betalte instruktører, men
betalingen af disse skal så vidt muligt pålægges de aktive deltagere på de
pågældende øvelsespladser.
§2
Som aktive medlemmer kan optages interesserede, der bliver godkendt af
bestyrelsen samt af hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening.
Som passive medlemmer kan optages interesserede, som ønsker at støtte
politihundesagen og foreningen.
Som æresmedlem kan, efter bestyrelsens indstilling ved enstemmig
generalforsamlingsbeslutning, sådanne personer optages, som har vist
foreningen ganske særlig interesse. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Medlemmer som under foreningsarbejde, konkurrencer, træning m.v. i øvrigt
opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og /eller til
gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalforeningen udelukkes fra alle
foreningens arrangementer i indtil ½ år. Denne afgørelse kan af det
pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.
§3
Foreningen skal være tilsluttet Dansk Politihundeforening og følge de
direktiver, der gives derfra.
De aktive medlemmer får gratis tilsendt bladet POLITIHUNDEN.
§4
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og det
samme for indmeldelsesgebyr.
Kontingent erlægges portofrit til kassereren. Såfremt kontingent ikke er
betalt senest udgangen af februar måned, ophører medlemsretten af sig

selv.
Ved en ændring af kontingent til Landsforeningen vil denne ændring
automatisk ændre medlemskontingentet med et tilsvarende beløb ved
følgende kontingentopkrævning.
§5
Enhver hund, som skal deltage i øvelserne, skal godkendes af øvelseslederen, og i tvivlstilfælde af bestyrelsen, ligesom disse bemyndiges til at
træffe afgørelser ved evt. udelukkelse af hunde fra øvelserne.
Kun aktive medlemmer kan deltage i foreningens øvelser og konkurrencer.
§6
Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer. Valget finder sted på den
ordinære generalforsamling.
Alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år, medens
kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår de ulige år.
Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over
forhandlingerne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dets medlemmer, deraf formand
eller næstformand, er til stede.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen, ligesom der også
vælges 2 revisorer for to af gangen, samt en revisorsuppleant. Af revisorerne
afgår 1 hvert år. Genvalg kan finde sted, og et medlem kan ikke undslå sig
for valg i en periode.
Suppleanten kan kun indtræde i bestyrelsen i tilfælde af et
bestyrelsesmedlems afgang eller længere tids fravær.
§7
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til udgangen af december.
Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form og afsluttes og revideres
ved regnskabsårets afslutning og fremlægges til godkendelse på den
ordinære generalforsamling. Foreningens midler skal anbringes på en
bankkonto eller girokonto, og den kontante kassebeholdning må normalt
ikke overstiger kr. 1000.00.

§8
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens
anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers
varsel, i hvert års januar måned.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle
beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ethvert fremmødt medlem,
som inden generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent for det
pågældende år, har ret til at deltage i forhandlingerne og afgive sin stemme.
Såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, kan der indkaldes
til ekstra ordinær generalforsamling, og der skal afholdes ekstra ordinær
generalforsamling, såfremt 1/5 af foreningens medlemmer begærer det. En
sådan begæring skal fremsættes skriftligt for bestyrelsen og indeholde
meddelelse om det, som ønskes gjort til genstand for forhandling.
§9
Medlemmer, der rejser i foreningens anliggender, kan af foreningens midler
få dækket deres dokumenterede udgifter. Tilskud til deltagerne i
konkurrencer fastsættes af bestyrelsen under hensynstagen til foreningens
økonomi.
Tilskud til bestyrelse, rejser, kørepenge, indmeldelsesgebyr mm vil hvert år
blive oplyst og ført til protokol på generalforsamlingen.
§ 10
Aktive medlemmer har krav på at deltage i foreningens konkurrencer.
Deltagelse i konkurrencer arrangeret af hovedbestyrelsen eller med andre
foreninger bestemmes af bestyrelsen. Der opkræves startgebyr ved alle
konkurrencer.
§ 11
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes på en
generalforening, når mindst ½ af de aktive medlemmer er til stede og 2/3 af
de fremmødte stemmer derfor.
På generalforsamlingen træffes tillige bestemmelse om, hvortil eller til hvem
foreningens evt. midler og ejendele skal overgå.

Vedtægter
Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2013 og ændringer godkendt af
Hovedforeningen d. 14. september 2013.
På bestyrelsens vegne
Axel Ahm
Næstformand
Ændring af § 6, vedtaget på generalforsamling 24.01.18. Ændring godkendt af
Hovedbestyrelsen v./ næstformand Jørgen Weinkouff 01.01.18.
På bestyrelsens vegne Birgit Henningsen, sekretær

