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VEDTÆGTER FOR DANSKE SMÅPONYKUSKE 
§1 Formål 

Danske småponykuske er en forening for alle med ponyer med et max stangmål på 120 cm (121 med 

sko).  

Formålet er at skabe et fællesskab, fremme interessen for sportskørsel med ponyer under Dansk Køre 

Forbund og forberede ponyer og kuske til dette ved afholdelse af konkurrencer, 

træningsarrangementer, kurser mv., samt at øge kendskabet til køresporten. 

§2 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kørsel, og som vil virke til fremme af 

foreningens formål. 

Der kan optages enkeltmedlemmer og juniormedlemmer (u18).  

Den samlede bestyrelse kan nægte et medlemskab, såfremt der er saglig grund herfor. Denne 

beslutning kan ankes på førstkommende generalforsamling. 

Medlemskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent der forfalder 1. januar. Manglende betaling 

af kontingent medfører slettelse som medlem. 

§3 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets 4. kvartal. 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmetal, medmindre andet fremgår af 

vedtægten. 

Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt. 

Medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling. Juniormedlemmer har ikke 

stemmeret på generalforsamlingen. 

Afstemning er altid skriftlig. 

Der føres protokol/referat over hvad der passerer på generalforsamlingen. Denne underskrives af 

formanden. 

§4 Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved e- mail eller pr. 

almindelig post, såfremt et medlem ikke har en mailadresse. 

Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der altid skal indeholde følgende: 
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1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være 

formanden i hænde senest 01/09. 

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med 2/3 stemmeflertal 

af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal altid være udsendt til medlemmerne sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal være ledsaget af en begrundelse for forslaget 

udarbejdet af forslagsstiller. 

§5 Eksklusion 

Såfremt bestyrelsen har indstillet et medlem til eksklusion, skal bestyrelsen forelægge beslutningen 

om eksklusionen for generalforsamlingen, hvis det indstillede medlem skriftligt stiller krav herom. 

Eksklusionen har herefter virkning såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for 

stadfæstelse af eksklusionen. 

Såfremt et medlem der er indstillet til eksklusion ikke inden 14 dage efter at have modtaget 

bestyrelsens begrundede indstilling, skriftligt meddeler at eksklusionen ønskes forelagt 

generalforsamlingen, har eksklusionen virkning når 14 dages fristen er udløbet. I så fald skal 

generalforsamlingen alene orienteres.  

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling, eller 

efter bestyrelsens beslutning. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere når mindst 1/3 medlemmer anmoder herom. 

Anmodningen skal være ledsaget af et skriftligt og begrundet forslag der skal behandles på 

generalforsamlingen.  

Medlemmerne indkaldes senest 21 dage efter at anmodningen er modtaget af formanden.  

§7 Bestyrelsen 

Danske Småponykuske ledes af en bestyrelse som består af 5 eller 7 medlemmer, af hvilken en er 

foreningens formand. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. 

Foreningens hjemsted er ved den til enhver tid sidende formand. 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 
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Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges henholdsvis 2/3 eller 3/4 

bestyrelsesmedlemmer (2/4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år) og 

2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin 

forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen har den daglige drift og ledelse af foreningen, og kan søge fagkyndig bistand i fornødent 

omfang.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

§8 Regnskab 

Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 

Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt udarbejde 

status. Regnskabsåret er fra den 01.10 – 30.09. 

Revisorer vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. 

§9 Tegningsregel 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

§10 Foreningens opløsning 

Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom vedtaget på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger, der afholdes med mindst én måneds mellemrum, hvoraf den ene skal være den 

ordinære generalforsamling. 

For at en beslutning skal være gyldig kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages 

med mindst ¾ af de afgivne stemmer, og på den afsluttende generalforsamling med simpel 

stemmeflerhed. 

Foreningens formue efter opløsningen anvendes til et hesterelateret velgørende formål vedtaget på 

den afsluttende generalforsamling. 


