
 

 

Ønsker du at det skal være muligt at have flere medlemskategorier og at disse har stemmeret/adgang til 

bestyrelsen 

 

Sæt kryds Ja____ Nej _____ 

 

Hvis du ønsker dette kræver det ændringer i vedtægterne §6, §7, §9, §15, og §17 

 

 

Se bilag A. 

 

 

 

§6 Medlemskategorier 

I Dansk P.R.E. Avlsforening findes der tre medlemskategorier: 

A-medlem: Skal have en ejer- eller avlerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E. Har tale- og 

stemmeret ved generalforsamlingen. 

B-medlem: Ikke ejer af en P.R.E. Har taleret, men ikke stemmeret ved generalforsamlingen. 

 

 

I Dansk P.R.E. Avlsforening findes der tre medlemskategorier: 

 

A-medlem: Skal have en ejer- eller avlerkode og være ejer af mindst én registreret P.R.E. Har tale- og 

stemmeret ved generalforsamlingen.  A-medlemmer har 2 stemmer ved generalforsamling. 

 

B-medlem: Kan deltage i arrangementer planlagt af foreningen, hvor regelsættet tillader det.  Dog 

med undtagelse af avlsgodkendelse. Har taleret, og 1 stemme ved generalforsamlingen. 

 

Æresmedlem: Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske på generalforsamlingen efter gældende regler for 

vedtagelser. For at blive indstillet skal man have gjort en ekstraordinær indsats for racen og foreningen. 

Det er bestyrelsen, der indstiller æresmedlemmer til generalforsamlingen. Æresmedlemmer har taleret og 

stemmeret til generalforsamlingen. 

 

§7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Denne skal afholdes inden udgangen af april 

måned. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og offentliggøres på hjemmesiden.  

Kopi af det reviderede årsregnskab ligges op sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Indkaldelse 

skal være offentliggjort 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag til generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen skal have 

følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren aflægger beretning 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af formand 

8. Valg af næstformand 

9. Valg af bestyrelse 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 



 

Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstformand er på valg hvert år. Kun medlemmer af foreningen 

er taleberettigede på foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer er taleberettigede i forbindelse 

med punktet: Godkendelse af det reviderede regnskab. Ethvert A og B medlem i foreningen, som er over 

18 år, er valgbar. Formand og næstformand skal være A medlem.  Der kan meddeles fuldmagt til at 

stemme på udeblivende medlemmers vegne, dog kun én fuldmagt pr. person. Denne fuldmagt skal 

adresseres til vedkommende der har den og være på skrift. 

 

 

§9 Kontingent 

 

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for den 

ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er 

forfalden til 1. maj. Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter denne dato suspenderes medlemmets 

rettigheder, indtil betaling har fundet sted. Det er kun muligt at ændre medlemskab fra B til A i 

indeværende år, ved indbetaling af differencen og opnår derved 2 stemmer til generalforsamling.   

 

§15 Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne skønner det for nødvendigt, eller når 

25% af de stemmeberettigede A og B -medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af 

dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger efter begæringens fremkomst. 

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. 

 

§17 Foreningens opløsning  

§17 Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom er vedtaget ved 

2 generalforsamlinger afholdt med mindst 14 og max. 28 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages 

med mindst 3/4 af de afgivne stemmer fra A-medlemmerne. Ved foreningens opløsning tilfalder 

foreningens midler Hestens Værn. 

 

§17 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom er vedtaget ved 2 generalforsamlinger 

afholdt med mindst 14 og max. 28 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med mindst 3/4 af de 

afgivne stemmer fra A og B-medlemmerne. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hestens 

Værn. 

 

 


