
Vedtægter - DPV 

§ 1 Navn og hjemsted 
Stk.1. Foreningens navn er Dansk Pony Væddeløbsforening. (Forkortet: DPV). Foreningen har 
hjemsted i Helsingør Kommune. 

§ 2 Formål 
Stk.1. Foreningens formål er at støtte og fremme interessen for ponytrav, ridetrav, monté og 
galopløb samt afholdelse af løb og aktiviteter indenfor disse. 

§ 3 Dansk Pony Væddeløbs Forbund 
Stk. 1. Foreningen skal stedse være medlem af Dansk Pony Væddeløbs Forbund eller 
tilsvarende fælles forening for ponyvæddeløbssport, så længe en sådan fælles forening måtte 
eksistere. 

§ 4 Medlemmer 
Stk. 1. I foreningen kan optages ungdoms- og seniormedlemmer samt andre 
støttemedlemmer, der er interesserede i foreningens formål. Foreningens medlemmer er 
medlemmer, som har underskrevet en indmeldingsblanket samt betalt medlemskontingent. 
Medlemsperioden er normalt 1. april – 31. marts eller fra indmeldelsestidspunktet til nærmeste 
følgende 31. marts. 

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Ved afstemning i bestyrelsen indgår suppleanternes stemme ikke. 

Stk. 4. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed ved en 
beslutning er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. 

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens møder og i dennes forfald næstformanden. 

Stk. 6. Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/ 
beslutninger. 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov. Bestyrelsen 
indkaldes skriftligt med min. følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering generelt 
4. Kommunikation til medlemmerne 
5. Økonomi 
6. Rapport fra udvalgene 
7. Eventuelt 

 



§ 5 Medlemmernes rettigheder 

Stk. 1. Brugsret. 
Foreningens medlemmer har ret til at deltage i afvikling af løb og andre foreningsaktiviteter, jfr. 
Løbsreglement 

Stk. 2. Stemmeret. 
Foreningens medlemmer har ret til at stemme ved generalforsamlinger i henhold til § 9. 

Stk. 3. Indmeldelse. 
I forbindelse med indmeldelse skal medlemmet gøres bekendt med, hvor foreningens 
vedtægter og løbsreglement forefindes. 

§ 6 Medlemmernes forpligtigelser 

Stk. 1. Medlemskab. 
Medlemskabet er først gældende fra den dato, hvor bestyrelsen har modtaget en underskrevet 
indmeldelsesblanket, samt modtaget betaling for kontingent. 

Medlemmet indtræder med de rettigheder og pligter, som er angivet i foreningens vedtægter. 

Stk. 2. Overholdelse af vedtægter m.m. 
Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme og overholde foreningens vedtægter, 
reglement samt andre instruktioner givet af bestyrelsen. 

Stk. 3. Hæftelse. 
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre 
forpligtigelser. 

Stk. 4. Udmeldelse. 
Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af foreningens bestyrelses-medlemmer. 
Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingentet. 

§ 6 Medlemmernes forpligtigelser 

Stk. 1. Medlemskab. 
Medlemskabet er først gældende fra den dato, hvor bestyrelsen har modtaget en underskrevet 
indmeldelsesblanket, samt modtaget betaling for kontingent. 

Medlemmet indtræder med de rettigheder og pligter, som er angivet i foreningens vedtægter. 
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Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme og overholde foreningens vedtægter, 
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Stk. 3. Hæftelse. 
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre 
forpligtigelser. 

Stk. 4. Udmeldelse. 
Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af foreningens bestyrelses-medlemmer. 
Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingentet. 

§ 7 Kontingent  

Stk. 1. Medlemskontingent. 
Bestyrelsen forelægger til godkendelse på den ordinære generalforsamling medlems-
kontingentet for det kommende regnskabsår. 

Medlemskontingentet for aktive kuske og ryttere skal betales forud og inden sæson-start. Ved 
manglende betaling fortabes retten til at starte i løb. 

Nye medlemmer, der indmeldes i løbet af året, skal betale fuldt medlemskontingent. 

§ 8 Generalforsamling 

Stk. 1. Myndighed. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Indkaldelse. 
Indkaldelse til en generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, skal ske med mindst 3 
ugers varsel ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden til hvert enkelt medlem. Ved 
skriftlig forstås også pr. mail med kvittering for modtagelse. 

Stk. 3. Afholdelsestidspunkt. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Stk. 4. Forslag. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. Modtagne forslag 
skal offentliggøres på DPVs hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

 

 

 



Stk. 5. Dagsorden. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Formandens beretning for det forudgående år 
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 11 stk. 2. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes som følger: 

a) Når et flertal af bestyrelsen anser det for nødvendigt 
b) Ved vedtægtsændringer 
c) Såfremt regnskabet bliver forkastet 
d) Såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom 
ledsaget af en dagsorden. 

ad c) Såfremt regnskabet ikke kan godkendes på den ordinære generalforsamling skal der 
afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder, hvor et fornyet regnskab 
fremlægges til godkendelse. 

ad d) Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter modtagelse af begæringen, og 
dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen. 

Stk. 7. Referat. 
Der udfærdiges et beslutningsreferat af det der passerede på generalforsamlingen. Referatet 
underskrives af dirigenten, referenten og formanden, og indføres i en forhandlingsprotokol. 
Referatet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter 
generalforsamlingen. 

§ 9 Stemmeret og afstemninger. 

Stk. 1. Stemmeberettigede medlemmer. 
Stemmeberettigede er et hvert medlem, som ikke er i restance i henhold til § 7 stk. 1. Hvert 
stemmeberettiget medlem har 1 stemme. 

Stk. 2. Nye medlemmer. 
Stemmeret til generalforsamlinger opnås først efter 2 måneders medlemskab – jfr. § 6 stk. 1.  



Stk. 3. Fuldmagter. 
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt, men ingen frem-mødte 
stemmeberettigede medlemmer kan repræsentere mere end to stemme-berettigede 
medlemmer (fuldmagter) ud over sin egen. 

Stk. 4. Forretningsorden/afstemningsform. 
Såvel på ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser med simpelt 
stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer henvises til § 10. 

Stk. 5. Skriftlig afstemning. 
Skriftlig afstemning foretages, når der stilles krav som følger: 

a) Dirigenten kan kræve det 
b) Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve det ved personvalg 

Stemmesedlen er gyldig, selv om den indeholder færre navne, end der er på valg. 

Stemmesedler er ugyldige når: 

a) de indeholder irrelevante oplysninger 
b) der kan opstå tvivl om, hvem der er stemt på 
c) stemmesedlen indeholder flere navne, end der er på valg 
d) det fremgår af stemmesedlen, hvem der har stemt. 

Stk. 6. Kampvalg. 
I tilfælde af kampvalg ved valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller revisorsuppleant 
foretages skriftlig afstemning. Den/de kandidat(-er), der har opnået flest stemmer, er valgt. 

Stk. 7. Stemmelighed ved personvalg. 
I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages om nødvendigt fornyet valg blandt de 
kandidater, der har lige stemmeantal. 

Stk. 8. Stemmelighed generelt. 
Ved stemmelighed blandt de gyldige stemmer forstås, at stemmernes antal står lige. 
Afstemningsforslaget er da ikke vedtaget, og forslaget er forkastet. 

§ 10 Vedtægtsændringer. 

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst ¾ af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er fremmødt på generalforsamlingen, og når forslaget er 
vedtaget af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Er nævnte medlemstal 
ikke fremmødt på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dag til en ny 
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. 



Stk. 2. Nye vedtægter skal senest 14 dage efter vedtagelsen på en generalforsamling 
fremsendes til henholdsvis Helsingør Kommune og Dansk Pony Væddeløbs Forbund til 
orientering, jfr. § 3. 

§ 11 Bestyrelsen 

Stk. 1. Medlemmer af bestyrelsen. 
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen valgt blandt foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Suppleanterne kan deltage i 
bestyrelsesarbejdet, men uden stemmeret. 

Stk. 2. Valg til bestyrelsen. 
Alle er valgt for 2 år, eller indtil fornyet valg på en ekstraordinær generalforsamling finder sted. 
Alle kan genvælges. 

3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige år og 4 bestyrelses-medlemmer og 1 
suppleant vælges på lige år. 

Stk. 3. Konstituering. 
Bestyrelsen konstitueres af den samlede bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. 

Stk. 4. Udtrædelse. 
Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i utide erstattes denne af suppleanten og 
bestyrelsen konstituerer sig på ny. Suppleanten indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems 
resterende valgperiode.  

§ 12 Bestyrelsens kompetence og forretningsorden. 

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Ved afstemning i bestyrelsen indgår suppleanternes stemme ikke. 

Stk. 4. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed ved en 
beslutning er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. 

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens møder og i dennes forfald næstformanden. 

Stk. 6. Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/ 
beslutninger. 



Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov. Bestyrelsen 
indkaldes skriftligt med min. følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering generelt 
4. Kommunikation til medlemmerne 
5. Økonomi 
6. Rapport fra udvalgene 
7. Eventuelt 

Stk. 8. Bestyrelsen forelægger forslag til medlemskontingent for den kommende 
medlemsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 9. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens regnskabsvæsen og for aflæggelse af 
regnskab overfor generalforsamlingen og overfor offentlig myndigheder. 

§ 13 Regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. 

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer, 
hvorefter det forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 4. Årsregnskabet udsendes til hvert enkelt medlem sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

§ 14 Tegningsret 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, idet kassereren dog tillægges bankfuldmagt. 

§ 15 Opløsning 

Stk. 1. Opløsningsform. 
Foreningens opløsning sker ved en vedtægtsændring herom og kan kun finde sted, når 
beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte 
generalforsamlinger.  

Stk. 2. Fordeling af formue/materiel. 
Ved opløsning skal foreningens formue og materiel overdrages til andre aktive 
ponyvæddeløbsforeninger, hvis formål ligger så tæt på DPVs som muligt. 



§ 16 Ikrafttræden. 

Stk. 1. De nuværende vedtægter træder i kraft den 9. december 2009, hvor de blev endeligt 
vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.  

§ 17 Løbsafvikling m.m. 
Reglement for løbsafvikling, løbsudskrivning m.m. findes særskilt fra nærværende vedtægt. 

 


