
 
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN 

FAIR DOG 
 
§ 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 
1.1 Foreningens navn er ’Fair Dog’ og er stiftet 
d. 23.01. 2011. 
1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen 
For den til enhver tid valgte formand. 
1.3 Foreningen er landsdækkende og medlemskab 
kan opnås af enhver, der har seriøs 
interesse for Fair Dog sagen – såvel 
Nationalt som internationalt. 
1.4 Foreningsbidrag og anden støtte er åben 
for alle, der måtte ønske det. 
 
§ 2 Organisation 
2.1 Bestyrelse 
2.1.1 Foreningen ledes af en bestyrelse 
bestående af 5 medlemmer, der alle er 
ansvarlige for og forvaltere af foreningens 
Interesser og økonomiske midler. 
2.1.2 Bestyrelsen er ansvarlig for og forvalter 
Af den til enhver tid eksisterende fond. 
2.1.3 Alle bestyrelsesmedlemmer skal være 
Medlem af foreningen. 
2.1.4 Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede 
medlemmer. 
2.1.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, sekretær og 
kasserer. 
2.1.6 Der bør være to suppleanter til bestyrelsen. 
 
2.2 Revision 
Foreningen fravælger revision 
jf. erhvervsstyrelsens vejledning om revision. 
 
2.3 Fond 
2.3.1 Foreningen opretter og bestyrer et fond 
Til fremme af foreningens formål. 
2.3.2 Foreningens bestyrelse afgør i overensstemmelse 
med fondets fundats, 
Hvad foreningen bevilger midler til. 
2.3.3 Alle, der arbejder for samme formål 
som foreningen, kan søge fondet om 
Økonomiske midler. 

 
 
 

 

§ 3 Formål 
Foreningens formål er ud fra et bredt funderet 
videnskabeligt forum for viden og erfaring med 
hunde at skabe fair vilkår for alle hunde og hundeejere 
i Danmark. 
 
3.1 Fair vilkår 
3.1.1 Lige ret for alle hunde og hundeejere er 
Fair vilkår. 
En hunds type, kategori, race eller lignende 
skal ikke være bestemmende for 
en hunds vilkår i Danmark. 
3.1.2 En hunds og hundeejers vilkår i Danmark 
skal være i overensstemmelse med de 
til enhver tid gældende dyreetiske råd og 
regler, som er fastsat ud fra dokumenterede 
Videnskabelige og anerkendte resultater. 
 
3.2 Fair Dog Award 
3.2.1 Hvert år i juli måned uddeler foreningen 
en Fair Dog Award. 
3.2.2 Bestyrelsen kan beslutte at uddele andre 
Awards. 
3.2.3 Alle kan indstille en kandidat til Fair Dog 
Award i henhold til de af bestyrelsen 
Vedtagne kriterier herfor. 
3.2.4 Kandidatforslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. maj i det pågældende 
år for uddeling af årets Fair Dog Award. 
3.2.5 Bestyrelsen vælger årets modtager mellem 
De modtagne kandidatforslag. 
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§ 4 Medlemskab 
4.1 Indmeldelse 
4.1.1 Indmeldelse sker ved indsendelse af 
skriftlig dokumentation (elektronisk eller 
manuel) til foreningens sekretær. 
4.1.2 Medlemskab gælder fra dato for registrering 
Af kontingent indbetaling. 
4.1.3 Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen 
Efter indstilling fra bestyrelsen. 
Æresmedlemmer er kontingentfri. 
4.1.4 Stemmeberettigede i alle foreningens 
anliggender er medlemmer, der på valgtidspunktet 
har været medlem i mindst 3  
fulde kalendermåneder og som ikke er i 
kontingentrestance. 
4.1.5 Støttemedlemmer støtter foreningen 
Uden medlemskabets rettigheder. 
 
4.2 Udmeldelse 
4.2.1 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse 
Til foreningens sekretær. 
4.2.2 Udmeldelse skal ske med en fuld kalendermåneds 
varsel til betalingsperiodens 
udløb. 
 
4.3 Restance 
4.3.1 Medlemmer, der ikke har betalt kontingent 
inden betalingsmånedens udløb, 
betragtes som værende udmeldt og 
Slettes af medlemslisten. 
4.3.2 Restanter, der senere betaler skyldigt 
kontingent, betragtes som nye medlemmer 
også hvad angår stemmeret og 
valgbarhed. 
 
§ 5 Kontingent 
5.1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges 
Generalforsamlingen til godkendelse. 
5.2 Kontingent fastsættes for ordinært medlemskab, 
Familiemedlemskab og støttemedlemskab. 
Familiemedlemskab kan tegnes for 
enkeltmedlemmer fra samme husstand som 
Det ordinære medlem. 
5.3 Kontingent betales årsvis forud og gælder 1 
År regnet periodevis fra indmeldelsesdato. 

 
 

 

§ 6 Bestyrelsens valg, ansvar og kompetencer 
6.1 Valg 
6.1.1 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 
År ad gangen. Suppleanter for 1 år. 
6.1.2 I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige 
år 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 
suppleanter 
6.1.3 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 
6.1.4 Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning 
Forud for generalforsamlingen. 
6.1.5 Forslag til bestyrelseskandidater skal 
ske skriftligt til foreningens sekretær 
senest 3 måneder før generalforsamlingen. 
6.1.6 Bestyrelseskandidater skal stilles af 
mindst 3 stemmeberettigede medlemmer 
Der offentliggøres ved navns nævnelse. 
6.1.7 Er der stillet det antal kandidater, der 
skal vælges til bestyrelsen, betragtes 
Disse som valgt uden urafstemning. 
6.1.8 Stemmesedler til bestyrelsesvalg skal 
udsendes til medlemmerne senest 3 
Uger før generalforsamlingen. 
6.1.9 Stemmesedler påføres frist for stemmeafgivelse 
samt navn og adresse på 
modtager, der er foreningens revisor. 
6.1.10 Stemmesedler afleveres til foreningens 
revisor påført navn, adresse og medlemsnummer 
bag på kuverten 
6.1.11 Valg afgøres ved simpelt flertal og opgøres 
af foreningens revisor sammen 
med et bestyrelsesmedlem forud for 
generalforsamlingen. 
6.1.12 Foreningens revisor overgiver valgresultatet 
til bestyrelsen til offentliggørelse 
senest 1 uge før generalforsamlingen. 
6.1.13 De opstillede kandidater, der ikke opnår 
valg til bestyrelsen, indtræder som 
suppleanter i rækkefølge efter opnåede 
stemmetal. 
6.1.14 Revisor og bestyrelse har tavshedspligt 
Indtil valgresultatet er offentliggjort. 
6.1.15 Ved stemmelighed mellem kandidater 
til bestyrelsen foretages nyvalg på generalforsamlingen 
blandt de stemmeberettigede 
medlemmer. Ved endnu en 
Stemmelighed foretages lodtrækning. 
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6.1.16 Ved indkaldelse af en suppleant, indtræder 
denne i det afgående bestyrelsesmedlems 
valgturnus. 
6.1.17 I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig 
kan bestyrelsen supplere sig indtil 
Førstkommende valg. 

6.2 Ansvar 
6.2.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
6.2.2 Om konstituering kan finde sted. 
6.2.3 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 
6.2.4 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden 
eller et flertal af bestyrelsen ønsker 
det. 
6.2.5 Bestyrelsen skal holde suppleanter opdateret 
Om bestyrelsesarbejdet. 
6.2.6 Foreningen forpligtes udadtil ved formandens 
subsidiært næstformandens samt 
Kassererens underskrift. 
6.2.7 På alle bestyrelsesmøder føres forhandlingsprotokol. 
6.2.8 Beslutningsreferat udarbejdes for hvert 
bestyrelsesmøde, som offentliggøres for 
Medlemmerne umiddelbart efter mødet. 
6.2.9 Afholdelse af generalforsamling (ordinær 
& ekstraordinær) og urafstemning sker i 
Henhold til gældende vedtægter. 
6.2.10 Udarbejdelse af formandsberetning herunder 
også foreningens fremtidsudsigter 
og fremadrettet strategi forud for 
generalforsamling. 
 
6.3 Kompetencer 
6.3.1 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, 
der ikke udtrykkeligt hører under generalforsamling 
Eller urafstemning. 
6.3.2 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens 
Stemme afgørende. 
 
 
 
 
 

6.3.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 
Dens medlemmer er til stede. Er dette ikke 
tilfældet forelægges afgørelser til beslutning 
På førstkommende bestyrelsesmøde. 
6.3.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til ethvert 
anliggende, når de skønner det nødvendigt 
For at opfylde foreningens mål. 
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kompetencer. 
6.3.5 Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp. 
6.3.6 Bestyrelseshverv er ulønnet. Dog kan reelle 
Udgifter i foreningens tjeneste refunderes. 
 
§ 7 Regnskab 
7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
7.2 Kassereren fører tilsyn med regnskabsføringen. 
7.3 Kassereren fremlægger årsregnskabet,  

så det kan udsendes til medlemmerne senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 

7.4 Kassereren fremlægger årsregnskabet på 
generalforsamlingen. 
 
§ 8 Generalforsamling 
8.1 Ordinær 
8.1.1 Generalforsamling afholdes hvert år i 
april/maj måned. 
8.1.2 Bestyrelsen bestemmer sted for generalforsamling 
med behørigt hensyn til medlemmernes 
Geografiske fordeling. 
8.1.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske 
senest 3 måneder før dato for afholdelse. 
Indkaldelsen skal minimum indeholde 
dato, sted, tid, dagsorden samt bestyrelsesmedlemmer, 
der er på valg, og om de 
genopstiller. 
8.1.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal skriftligt indgives til foreningens 
sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen 
Finder sted. 
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8.1.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal skriftligt indgives til foreningens 
sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen 
Finder sted. 
8.1.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen 
udsendes følgende til medlemmerne: 
- Formandens beretning 
- Det reviderede årsregnskab 
- Evt. kontingentforslag 
- Forslag til behandling 
- Stemmesedler 
- Dagsorden 
8.1.6 Dagsorden skal minimum indeholde: 
- Valg af dirigent 
- Valg af referent og 2 stemmetællere 
- Formandens beretning til godkendelse 
- Det reviderede årsregnskab til godkendelse  
og meddelelse om ansvarsfrihed 
- Evt. udvalgsberetninger 
- Budget og kontingentfastsættelse 
- Resultat af valg til bestyrelsen 
- Indkomne forslag til behandling 
- Eventuelt 

8.2 Ekstraordinær 
8.2.1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling, når de skønner det 
nødvendigt. 
8.2.2 Ekstraordinær generalforsamling kan 
begæres skriftligt af minimum 10 % af de 
Stemmeberettigede medlemmer på begæringsdatoen. 
Begæringen skal underskrives 
af samtlige begærende medlemmer 
Med opgivelse af navn og medlemsnummer. 
8.2.3 Ved begæring skal emner, der ønskes behandlet, 
Medsendes begæringen. 
8.2.4 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling 
med oplysning om dagsorden 
senest 1 måned efter modtagelse af 
begæring. 
 
 
 
 
 
 

8.2.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes 
med minimum 3 ugers varsel og senest 6 
Uger efter udsendelse af indkaldelse. 
8.2.6 Der kan kun behandles de begærede emner 
På generalforsamlingen. 
 
8.3 Afstemning 
8.3.1 Vedtagelse af forslag på generalforsamling 
sker ved simpelt stemmeflertal blandt de 
Stemmeberettigede medlemmer. 
8.3.2 Vedtægtsændring kan kun ske ved minimum 
2/3 stemmeflertal af de 
Stemmeberettigede medlemmer. 
Vedtages ændringen skal dette efterfølgende 
til urafstemning blandt foreningens 
Stemmeberettigede medlemmer. Her gælder 
Simpelt flertal for vedtagelse. Vedtægtsændring 
træder i kraft umiddelbart efter 
urafstemningsresultatet foreligger med 
flertal. 
8.3.3 Der kan kun stemmes ved fremmøde. 
8.3.4 Skriftlig afstemning skal foretages, når 
mindst 1 stemmeberettiget medlem ønsker 
det. 
8.3.5 Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
§ 9 Urafstemning 
Udover de i vedtægterne specificerede urafstemninger 
kan bestyrelsen henskyde ethvert spørgsmål 
til endelig afgørelse ved urafstemning blandt 
Foreningens stemmeberettigede medlemmer. 
9.1 Forslag herunder også forslag til vedtægtsændring 
fremsendes til de stemmeberettigede 
medlemmer med angivelse af frist for afgivelse 
af stemme samt med navn og adresse 
På revisor. 
9.2 Foreningens revisor forestår sammen med et 
Bestyrelsesmedlem optælling af stemmesedlerne. 
9.3 Afstemningsresultatet offentliggøres for medlemmerne 
umiddelbart efter, resultatet foreligger. 
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§ 10 Disciplinærsager 
10.1 Bestyrelsen kan tildele et medlem en misbilligelse 
eller en advarsel for illoyal optræden 
og/eller for handlinger, der er i strid 
Med foreningens formål. I særligt grove tilfælde 
kan bestyrelsen vælge at ekskludere 
Et medlem. 
10.2 Disciplinærsager kan ikke behandles på 
generalforsamlinger. 
10.3 Disciplinærsager, der ikke kan ordnes i 
mindelighed bestyrelsen og de implicerede 
medlemmer imellem, må i givet fald afgøres 
Ved civilt søgsmål. 
. 
§ 11 Opløsning af foreningen 
11.1 Beslutning om foreningens ophør kan ene 
og alene træffes på en i dette øjemed indkaldt 
Ekstraordinær generalforsamling. 
11.2 Vedtagelse af opløsning kan kun ske med 
minimum ¾ stemmeflertal blandt de stemmeberettigede 
medlemmer. 
Vedtages opløsningen skal denne til urafstemning 
blandt de stemmeberettigede 

 

 

       Medlemmer der også i dette tilfælde kræver  
       ¾ stemmeflertal  
11.3 Der kan kun stemmes ved fremmøde. 
11.4 Bestemmelsen om anvendelse af foreningens formue 

træffes på den ekstraordinære generalforsamling eller 
indstilling fra bestyrelsen. 
Formuen kan alene anvendes til fremme af foreningens 
formål. 

§ 12 Ikrafttræden 
       Ovenstående vedtægter er vedtaget på stillende  
       generalforsamling afholdt den 23. januar 2011. 

 

 


