DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
FORENINGENS VEDTÆGTER
§1
Navn, hjemsted og bestemmelser
Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Connemara Pony Selskab (DCPS) og er stiftet d. 15. januar 2011.
Stk. 2. Foreningens hjemsted følger den til enhver tid siddende formands adresse.
Stk. 3. Foreningen overholder, udover moderlandets principper, bestemmelserne i Bekendtgørelse no
566 af 5.juli 1999, 90/426/EØF, 90/427/EØF og (EF) no. 504/2008 af 6.juni 2008.
Stk. 4. Foreningen sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af opdrættere.

§2
Formål
Foreningen har som formål, at vedligeholde og fremme avlen og forbedre kapaciteten og kvaliteten af
Connemara ponyer i Danmark mhp, at sikre bevarelsen af den irske race ved:
- At samarbejde med CPBS og ICCPS
- At afholder kåring i Danmark efter CPBS´ principper for kåring.
- At implementere de ændringer som CPBS i Irland indfører.
- At afholde relevante show-, ride- og faglige arrangementer.

§3
Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages avlere og andre med interesse for Connemara ponyen.
Stk. 2. Ind- og udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer.
Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.
Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder medlemskabet også det næstkommende regnskabsår.
Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent for det resterende regnskabsår ikke.
Stk. 3. Medlemskaber kan tegnes som senior-, par-, junior- eller interessemedlemmer. Med par menes
2 navngivne seniorer, med samme adresse.
Stk. 3a. Alle medlemskaber giver ret til deltagelse i foreningens arrangementer. Ikke-medlemmer deltager til en for arrangementet fastsat takst.
Stk. 3b. Juniormedlemskabet gælder til og med det år medlemmet fylder 17 år.
Stk. 3c. Medlemmer med bopæl i udlandet kan optages med samme rettigheder som danske medlemmer,
dog har de ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3d. Alle medlemskaber giver ret til at fremsætte forslag til generalforsamlingen. For at et fremsat
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forslag kan behandles kræves det, at forslagsstiller selv er til stede på generalforsamlingen eller
har sendt en stedfortræder til at præsenterer sit forslag.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
§4
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen, blandt de fremmødte medlemmer, valgte bestyrelse.
Stk. 1a. For at kunne blive valgt til bestyrelsen kræves der mindst 6 måneders betalt medlemskab af
Foreningen, samt tilstedeværelse på den aktuelle generalforsamling. Størstedelen af bestyrelsen
skal til enhver tid være aktive avlere jævnfør § 4 stk. 3.2.
Stk. 1b. For at opnå stemmeret på generalforsamlingen kræves tilstedeværelse og, at der er betalt kontingentet for indeværende år, mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 1c. Bestyrelsen kan vælge, at se bort fra kravet om tilstedeværelse ad. §4 stk.1.a samt 1.b på gene
ralforsamlingen, såfremt der foreligger gyldig grund for fraværet.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, sidst i første kvartal. Medlemmerne oplyses
om datoen senest 2 måneder i forvejen og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Alle fremmødte medlemmer har taleret.
3.1 Senior og par medlemmer som er aktive eller potentielle avler jævnfør § 4 stk. 3.2 har stemmeret for alle områder. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved valg af bestyrelses medlemmer, se dog § 3 stk. 3c og § 4 stk. 1b.
3.2 En aktiv avler er defineret som et medlem, der inden for de foregående 2 kalenderår kan
dokumentere mindst én bedækning af egen hoppe, eller ved egen hingst, i eget eller eget stutteris
navn. En potentiel avler er defineret som et medlem der ejer en Connemara hingst eller hoppe på
4 år eller derunder (ikke vallakker). Medlemmer der ikke opfylder kravene i et givent år kan
melde sig ind i DCPS som interessemedlemmer med reduceret takst.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Side 2 af 6

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
6. Forelæggelse af budget for det kommende år, og kontingent for det næstkommende år, til godkendelse
7. Valg af formand i ulige år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges
2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Evt. valg af 1 eller 2 suppleanter for 1 år
10. Valg af 2 revisorer for 1 år
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt
Stk. 5. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted i op til på hinanden følgende 6 år. Herefter udtræder bestyrelsesmedlemmet og genvalg til bestyrelsen kan først ske igen efter en pause på mindst 2 år.
I tilfælde af at en eller flere bestyrelsesmedlemmer står til at skal udtræde i henhold til ovenstående kan GF, ved almindeligt flertal, beslutte at se bort fra § 4 stk. 5 for de som ønsker at fortsætte/genopstille.
Stk. 6. Regnskab og budget udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne, sammen med regnskab og budget.
Stk. 8. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget og når mindst 1/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er fysisk tilstede på generalforsamlingen.
Stk. 9. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker
det.
Stk. 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Undtaget er par medlemskaber, hvor den ene part kan
stemme for begge.
§5
Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Formanden vælges
af og blandt de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer
umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Der kan
vælges 2 suppleanter såfremt der er medlemsopbakning til dette.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder
det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
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Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Bestyrelsen opgaver er:
- At fungerer som talerør for medlemmerne over for moderforbundet CPBS.
- At assisterer ved registrering/stambogsføring og kåring af medlemmernes ponyer i CPBS i Irland eller i andre EU lande.
- At arbejde for, at Dansk Connemara Pony Selskab fastholder anerkendelsen som en dansk registrerings- / stambogsførende avlsforening.
- At afholde kåring mindst hvert andet år samt afholde egnethedstest, show og andre arrangementer, efter behov.
- At udpege neutral måler, dyrlæge, dommere og testrytter i forbindelse med foreningens arrangementer.
Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter relevante udvalg såfremt det skønnes nødvendigt.
§6
Økonomi
Stk. 1. Regnskabet og revision følger kalenderåret.
§7
Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær tegnes
foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§8
Ændring af vedtægter
Stk. 1. Ændring af vedtægter kræver, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med 2/3 af de repræsenterede stemmer.
§9
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes
behandlet.
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Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 11 under § 4, stk. 4.
Stk. 3. Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
Stk. 4. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.
§ 10
Eksklusion
Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål
eller bestyrelsens forretningsorden. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der
kræves 2/3’s majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af
beslutningen. Et ekskluderet medlem er ikke berettiget til af få sit årskontingent refunderet.
Stk. 2. En eksklusion er tidsbegrænset til 6 år og ophæves derefter. Ophævelse af en eksklusion, medfører ikke automatisk nyt medlemskab. Nyt medlemskab tegnes i henhold til § 3.
§ 11
Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede.
Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den
første generalforsamling.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hestens Værn.
§ 12
Fusion
Stk.1 Til fusion med anden Connemaraforening kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. For at emnet kan stilles til afstemning skal der
foreligge et komplet sæt regler og vedtægter (som begge foreningers bestyrelser har accepteret
med deres underskrifter) for den fusionerede forening, samt dato for hvornår fusionen vil træde i
kraft og hvornår en etablerende generalforsamling vil blive afholdt. Dette materiale skal være
udsendt til medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingen. Ved fusion tilfalder foreningens midler den fælles forening.
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Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. januar 2011.
Revideret på generalforsamlingen den 5. februar 2012.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 23. maj 2014
Revideret på generalforsamlingen 2014-2015-2016-2017-2018.

Underskrift: ______________________________ Dato: ___________________________
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