
 

Vedtægt for “Redningshunden - Danmark”  

§ 1 - Navn, formål og hjemsted  

 
Foreningens navn er »Redningshunden-Danmark«.  
 

Foreningen  
• er hjemmehørende i formandens hjemkommune.  
• har til formål at varetage medlemmernes interesser i nationale såvel som i internationale sammenhænge.  
• informere via nyhedsbreve, mails, hjemmesiden og står for udstedelse af resultathæfter.  
• etablerer de samarbejdsrelationer, som er hensigtsmæssige og forenelige med foreningens formål. Samarbejde kan 
for eksempel etableres med Internationale Rettungshunde-Organisation (IRO) og Dansk Kennel Klub (DKK). 
 

§ 2 - Medlemsforhold  

 
Stk. 1. Optagelse  
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med angivelse af navn, adresse og telefonnummer, samt 
hvilket redningsberedskab man eventuelt har tilknytning til.  
Ved indmeldelse betales kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted. Ved indmeldelse den 1. august 
eller senere betales kun halvt kontingent for det pågældende regnskabsår.  
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise 
indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende 
ordinære generalforsamling.  
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel gæld til foreningen er betalt.  
Et medlem, der er ekskluderet af generalforsamlingen, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen - 
vedtaget med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.  
Som passive medlemmer kan alle optages, og der kræves ingen tilknytning til redningsberedskabet  

 
Stk. 2. Passive medlemmer  
Passive medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder.  
 
Stk. 3. Æresmedlemmer  
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer 
har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder.  
 
 
Stk. 4. Udmeldelse og eksklusion  
Udmeldelse finder sted skriftligt til kassereren senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.  
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til foreningen, eller som 
handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet blandt de 
fremmødte træffer endelig afgørelse.  
Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre.  
Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i 
hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved 
bestyrelsens foranstaltning.  
 
Stk. 5. Kontingent  
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende kalenderår. Indbetaling af kontingent til foreningen 
skal ske senest den 1. marts. Ved indmeldelse betales dog straks. Ved indmeldelse den 1. august eller senere betales 
kun halvt kontingent.  
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der 
indsender en begrundet anmodning herom.  
 
Stk. 6. Medlemsrettigheder og -pligter  
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.  

§ 3 – Bestyrelsen  

 
Stk. 1 - Valg  



Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer som hver især sidder i en 2-årig periode. 
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer 
vælges på generalforsamlingen i lige år. Genvalg kan finde sted.  
For at kunne blive valgt til bestyrelsen, kræves et aktivt medlemskab af foreningen på mindst 3 måneder på 
tidspunktet for anmeldelse af kandidatur, jf. stk. 3.  
 
Stk. 2 - Valghandling  
Valghandlingen gennemføres ved skriftlig afstemning forud for den først kommende ordinære generalforsamling.  
Valgmaterialet udsendes senest 30 dage inden generalforsamlingen - pr. brev - til foreningens stemmeberettigede 
medlemmer. Valgmaterialet indeholder en kandidatliste, en stemmeseddel samt en returkuvert.  
På kandidatlisten angives, om kandidaten stiller op til formandsposten (ulige år) / kassererposten (lige år) og/eller til 
almindeligt bestyrelsesmedlem.  
Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive indtil 4 stemmer. Der kan ikke afgives flere end 1 stemme på samme 
kandidat.  
Afgives der flere end 4 stemmer, eller afgives der flere end 1 stemme på samme kandidat, eller overholdes fristen 
ikke, er stemmesedlen ugyldig.  
Blandt kandidater, som ikke opnår tilstrækkeligt med stemmer, er dem med flest stemmer automatisk valgt til 1. 
suppleant henholdsvis 2. suppleant.  
Stemmesedlen skal være foreningens revisor i hænde senest 3 uger efter udsendelsen af valgmaterialet. Fristen 
oplyses i valgmaterialet.  
Resultatet af valghandlingen bekendtgøres på generalforsamlingen.  
 
Stk. 3 - Anmeldelse af kandidatur  
Medlemmer, som ønsker at kandidere, skal anmelde deres kandidatur til foreningens revisor senest den 30. november 
forud for den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved anmeldelsen skal kandidaten oplyse, om kandidaturet 
omfatter formandsposten (generalforsamling i ulige år), kassererposten (general-forsamling i lige år) eller en 
almindelig bestyrelsespost. Anmeldes kandidatur til formandsposten henholdsvis kassererposten, omfatter 
kandidaturet subsidiært også en almindelig bestyrelsespost.  
Det er ikke muligt at kandidere til en suppleantpost alene.  
 
Stk. 4 - Supplering  
Afgår formanden henholdsvis kassereren  
i utide, udpeges ny formand/kasserer af og blandt de tilbageværende bestyrelses-medlemmer. Afgår et 
bestyrelsesmedlem i utide, eller overtager et bestyrelses-medlem formands- eller kassererposten, jf. ovenfor, 

indtræder 1. suppleanten henholdsvis 2. suppleanten i dennes sted.  
Reduceres bestyrelsen i valgperioden til færre end 3 medlemmer, er bestyrelsen om nødvendigt berettiget til at 
supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.  
 
Stk. 5. Bestyrelsesarbejdet  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 
2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der tages 
referat fra bestyrelsesmøderne.  
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 2 bestyrelsesmedlemmer 
er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  
 
Stk. 6. Forretningsudvalg  
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at varetage akutte og permanente opgaver - for eksempel et 
konkurrenceudvalg. Bestyrelsen udarbejder kommissorier for de enkelte udvalg, og bestyrelsen kan supplere eller 
reducere antallet af udvalgsmedlemmer.  
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.  

§ 4 - Generalforsamlingen  

 
Stk. 1. Generalforsamling  
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse  
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for tidsrummet fra  
1. januar til 1. juni.  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af 
foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde 
skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.  

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel pr. mail til de enkelte medlemmer.  
 
Stk. 3. Mødeberettigede  
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.  
 



Stk. 4. Stemmeberettigede  
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer; dog ikke passive medlemmer og 
æresmedlemmer.  
 
Stk. 5. Gennemførelsen  
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må 
være medlem af bestyrelsen eller kandidat til en bestyrelsespost.  
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges 
regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse. Derudover orienterer foreningens revisor eller en af revisoren 
udpeget stedfortræder om resultatet af det gennemførte valg af bestyrelsesmedlemmer. Endelig vælger 
generalforsamlingen 1 revisor. 
Såfremt det gennemførte valg af bestyrelsesmedlemmer har resulteret i, at bestyrelsen ikke kan være fuldtallig, 
herunder med 1.- og 2. suppleant, afholder generalforsamlingen et suppleringsvalg blandt de fremmødte medlemmer. 
Ønsker ingen af de fremmødte valg, består bestyrelsen herefter alene af de allerede valgte. Bestyrelsen kan i givet 
fald supplere sig selv frem til næste ordinære generalforsamling, såfremt generalforsamlingen tilslutter sig dette.  
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er 
optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og 
tiltræder.  
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af vedtægten.  
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  

§ 5 - Regnskab og formue  

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.  
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor.  
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange gennemsyn af foreningens regnskabsbilag og 
kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.  
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører 
regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid 
kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.  
Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre 
generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes på konto i pengeinstitut.  

§ 6 - Tegning og hæftelse  

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelses-medlem.  
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.  

§ 7 - Vedtægtsændringer  

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en 
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.  

§ 8 – Opløsning  

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. 
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken 
opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.  

§ 9 – Ikrafttrædelse  

Bestemmelserne i denne vedtægt er gældende fra den 03.05.2014 
Ændret efter bemyndigelse af generalforsamlingen den 03.05.2012 


