Alle medlemmer kan, overfor bestyrelsen indstille en person til
æresmedlem, en endelig udnævnelse foretages af en enig bestyrelse.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Æresmedlemmer kan fratages deres æres medlemskab af en enig bestyrelse.

LOVE FOR KALLERUP VÆDDELØBS FORENING.
§ 1.

Klubbens navn er KALLERUP VÆDDELØBS FORENING, til daglig kaldet ved forkortelsen KVF.
Hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2.

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 3.

Klubbens formål er at fremme interessen for hundevæddeløb i Danmark, ved afholdelse af hundevæddeløb for alle relevante racer.
Der kan vælges en repræsentant for hver af de racer der deltager i
væddeløb på KVF’s bane. Disse repræsentanter varetager deres respektive racers interesse overfor bestyrelsen, ligesom de arbejder
som rådgivere
overfor hundeejerne.

§ 4.

Alle med interesse for klubbens formål, og som kan godkendes af
bestyrelsen, kan optages som medlemmer.
Alle medlemmer, både passive og aktive, er valgbare og har stemmeret, hvis man ikke er i kontingent restance 3 dage efter generalforsamlingens indkaldelse. Støttemedlemmer er ikke valgbare og har
ikke stemmeret. Nye medlemmer opnår valgbarhed og stemmeret efter 3 måneders anciennitet. Ved indmeldelse i klubben forpligter
man sig til at overholde klubbens vedtægter og det til hver tid gældende løbsreglement.
Udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens bestyrelse, med mindst en
måneds varsel til udgangen af et kvartal.

§ 5.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved manglende kontingentbetaling, eller hvis et medlem iøvrigt skader klubbens interesser. Afgørelsen kan indankes ved førstkommende generalforsamling, hvor den
pågældende skal opnå 2/3 af de afgivne stemmer, for at genoptagelse
kan finde sted.

§6.

En person der gennem længere tid på ganske usædvanlig måde har
gjort sig fortjent til en særlig påskønnelse, kan udnævnes til æresmedlem af en enig bestyrelse.

§ 7.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og erlægges halvårligt 01-01 og 01-07 forud.

§ 8.

Alle klubbens officielle løb afholdes efter det til enhver tid gældende
løbs reglement.

§ 9.

Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december.

§ 10. Den ordinære generalforsamling, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i januarkvartal. Denne skal skriftlig indkaldes
med mindst 3 ugers varsel til klubbens medlemmer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag
til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, må skriftlig tilstilles
formanden eller sekretæren senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag til behandling på generalforsamlingen samt det reviderede
regnskab skal bringes til medlemmernes kundskab senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Normalt sker beslutninger ved håndsoprækning, og almindeligt flertal.
Dersom blot et medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Lovændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 11.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab forelægges.
4. Totalisator regnskab forlægges.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsen og suppleanter.
8. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.
§ 12.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der indgår i bestyrelsen med
fuld stemmeret, samt 2 suppleanter. Alle vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. De 2 af medlemmerne er på valg i lige
år, de øvrige er på valg i ulige år. Suppleanterne nyvælges hvert år.
Bestyerelsen konstituerer sig selv, og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær, hvis navne indføres i protokollen
under disse poster. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3
medlemmer er tilstede. Beslutninger tages med almindeligt flertal.
Ved stemmelighed giver formandens stemme udslaget.

§ 13.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor, samt en revisorsuppleant.

§ 14.

Bestyrelsen forvalter klubbens midler, og afgør alle løbende sager i
tiden mellem generalforsamlingerne.
Ved optagelse af lån/gældstiftelse skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Klubbens aktive medlemmer hæfter for klubbens gæld og forpligtelser med lige store andele for regnskabsåret.
Ved klubbens opløsning tilfalder et evt overskud Dyrenes Beskyttelse.

§ 15.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme
regler som for ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske gennem den siddende bestyrelse, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 16.

Klubben kan kun ophæves ved 3/4 majoritet på en generalforsamling, når denne beslutning derpå er bekræftet ved en urafstemning
med almindeligt flertal.

§ 17.

Alle tvivlspørgsmål om disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen og kan ikke indbringes for domstolene.

Ovenstående love er redigeret 28-01-2017.
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