LOVE FOR 'FORENINGEN AF TRAVHESTEEJERE PÅ BORNHOLM'
§1
Foreningens navn er 'Foreningen af Travhesteejere på Bornholm'
§2.
Foreningens formål er:

At fremme travsporten på Bornholm
At varetage hesteejernes fællesinteresser under nøje samarbejde med
Dansk Travsports Centralforbund og de danske Travselskaber.
At bidrage til højnelse af den sportslige ansvarsfølelse indenfor
hestesportens rækker.
At hævde hesteejernes prestige udadtil.
§3
Foreningen er åben for alle.
Kun medlemmer, der er hesteejere, medejere eller licenshavere har stemmeret til
foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder. Dog skal medlemmet være 16 år.
I øvrigt er alle medlemsrettigheder ens.
Som hesteejer er at regne de, som ejer hest optaget i den af Dansk Travsports
Centralforbund førte Dansk Traverstambog, og som er startberettiget på danske travbaner.
For at betragtes som ejer skal pågældende være opført i det af Centralforbundet førte
ejerkartotek.
§4
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Når sådan en henvendelse er modtaget, afgør bestyrelsen på førstkommende
bestyrelsesmøde inappellabelt, om pågældende opfylder de i §3 foreskrevne betingelser
for at kunne optages. For at blive optaget skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemme
for optagelsen.
Personer med licens kan ikke nægtes optagelse i foreningen jf. DTC's love.
Medlemmer er pligtige til omgående at meddele adresseændringer samt ændringer af en
evt. e-mail adresse.
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.
§5
Eksklusion af et medlem kan finde sted efter bestyrelsens beslutning, dog kun hvis
vedtagelsen sker enstemmigt af den samlede bestyrelse.
Det ekskluderede medlem er dog berettiget til at forlange spørgsmålet om eksklusionens
berettigelse forelagt på og afgjort af den førstkommende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling, såfremt vedkommende inden 1 måned efter eksklusionen- der
uopholdeligt skal meddeles vedkommende i anbefalet brev- fremsætter sådant
forlangende.
Alle et af bestyrelsen ekskluderet medlems rettigheder ophører i øvrigt straks ved den af
bestyrelsen vedtagne eksklusion.

§6
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år af gangen.
Valgene sker ved skriftlig afstemning og ved almindelig stemmelighed. Genvalg kan finde
sted. Ved afgang i tiden mellem 2 ordinære generalforsamlinger indtræder de af
generalforsamlingen valgte suppleanter i rækkefølge i den eller de fratrådtes sted.
Ved yderligere vakancer er bestyrelsen berettiget til at supplere sig ved valg af et nyt
medlem i den fratrådtes sted. Et sådant valgt bestyrelsesmedlem afgår på førstkommende
ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan, på trods af at den er fuldtallig, bestemme at tilbyde suppleanter
deltagelse i bestyrelsesmøder, dog uden at suppleanterne har stemmeret.
§7
Bestyrelsen administrerer foreningens anliggender og repræsenterer og forpligter den
overfor tredjemand.
Den udpeger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens forfald træder
i hans sted, samt en kasserer.
Bestyrelsen afgør, hvor intet i lovene er bestemt, alle sager ved simpel stemmeflerhed og
er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.
Til gyldig kvittering udkræves underskrift af både formand og kasserer.
Kontingent og andre løbende indtægter kan dog opkræves mod kassererens underskrift
alene.
Bestyrelsen er pligtig til at føre:
– En forhandlingsprotokol, der delvis skal indeholde et kortfattet referat af
generalforsamlinger jf. §8- og en oversigt i sammentrængt form over
medlemsmøder, underskrevet af formanden, respektive næstformanden og
sekretæren. Lovene og evt. lovændringer skal indføres efter ordlyden i
forhandlingsprotokollen.
– En medlemsprotokol, der skal indeholde fortegnelse over foreningens
medlemmer med angivelse af adresse.
– En protokol, der skal indeholde referat af bestyrelsesmøderne, og som skal give
en oversigt over de i møderne førte forhandlinger. Denne protokol skal
underskrives af samtlige mødte bestyrelsesmedlemmer.
– En kassebog.
– En regnskabsbog indeholdende de årlige regnskaber.
Foreningens formue udover en kassebeholdning på 1.000,- kr. skal opbevares således, at
den kun kan hæves mod gyldig kvittering.
Hvis foreningen anlægger en fast fond eller administrerer en sådan, skal der kun kunne
disponeres over disse midler ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer,
medmindre særlige vedtægter tillader en anden regel.
§8
Generalforsamlingen har – indenfor de i foreningens love til enhver tid gyldigt fastsatte
grænser- den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og på
denne generalforsamling skal forelægges og behandles:
– Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
– Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
– Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

– Valg af 2 revisorer.
– Valg af revisorsuppleant.
– Fastsættelse af kontingent.
– Forslag og meddelelser.
– Eventuelt.
Forslag fra medlemmer må, for at kunne kræves forelagt på den ordinære
generalforsamling, være indgivet skriftligt evt. pr. e-mail til bestyrelsen senest den 31.
december .
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev eller e-mail til samtlige
medlemmer med mindst 8 dages varsel, men generalforsamlingens gyldighed påvirkes
dog ikke af, at muligt ikke alle medlemmer rettidigt har modtaget indkaldelsen. Denne skal
indeholde nøjagtig angivelse af dagsorden. Hvis der skal forhandles forslag, til hvis
vedtagelse kræves kvalificeret majoritet, skal dette udtrykkeligt angives i indkaldelsen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af en ordinær
generalforsamling eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25
stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal angive hensigten med
generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen, der foretages af bestyrelsen, sker pr. brev
eller e-mail til samtlige medlemmer med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter
beslutningens vedtagelse eller begæringens modtagelse.
Alle generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må
være medlem af bestyrelsen, og som ikke behøver at være medlem af foreningen.
Dirigenten afgør – indenfor de i lovene fastsatte grænser – alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
På forlangende af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer skal afstemning ske skriftligt.
Over forhandlinger på foreningens generalforsamlinger føres en protokol, der har fuld
beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten i forbindelse med de mødende
bestyrelsesmedlemmer.
§9
Medlemsmøder indkaldes efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10
stemmeberettigede medlemmer.
Møderne indvarsles af bestyrelsen ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer med
mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Undtagelsesvis kan bestyrelsen,
når den skønner det påkrævet, indkalde til medlemsmøde med kortere varsel end foran
angivet. Møderne kan dog også indvarsles med opslag på travbanen, dog således at alle
kan nå at se det. I praksis at opslaget hænger oppe på en løbsdag.
På medlemsmøder kan gyldigt træffes beslutning angående ethvert sådant
foreningsanliggende, som er nævnt i dagsordenen, forudsat at det pågældende
anliggende ikke ifølge foreningens love kræver behandling og vedtagelse på en
generalforsamling. Forhandlingerne ved mødet ledes af en af mødets deltagere valgte
dirigent.
§10
Alle vedtagelser på generalforsamlinger og møder sker – hvor intet andet udtrykkeligt er
foreskrevet – ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeberettigede er de i §3 nævnte.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til stemmeberettiget medlem, dog ikke ved valg af
bestyrelsesmedlemmer, ligesom ingen kan stemme for mere end én fuldmagtsgiver.
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves, at
mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, eller gyldigt
repræsenteret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indkaldes til ny generalforsamling med
mindst 4 dages varsel, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uden hensyn

til antallet af mødende medlemmer.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun gyldigt vedtages under iagttagelse af de
foran om lovændringer foreskrevne regler og desuden kun, når mindst to tredjedel af de
afgivne stemmer er for forslaget. Det bliver samtidig at bestemme, hvorledes likvidationen
skal foretages.
Fondens midler skal da tilfalde Hesteejernes Hjælpe og Enkefond.
§11
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år i
begyndelsen af januar måned.
Det første kontingent betales ved optagelsen og gælder for det løbende kalenderår.
Betales kontingentet ikke senest 1. maj slettes medlemmet af foreningen og mister sine
medlemsrettigheder.
Regnskabet følger kalenderåret.
De af generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår og påtegner regnskaber samt
efterser, at foreningens formue er i behold.
§12
Medlemmerne er forpligtet til at respektere de indenfor foreningen lovligt trufne afgørelser,
bestemmelser, overenskomster og lignende. Medlemmerne er forpligtigede til at holde
foreningens bestyrelse underrettet om alle klagemål af principiel natur.
Intet spørgsmål vedrørende lovenes forståelse og fortolkning eller bestyrelsesbeslutninger
eller forholdet mellem foreningen og dens medlemmer kan indbringes for domstolene.
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