Vedtægter i Foreningen BCK Vallensbæk Agility Sport og Hoopers
§1
Foreningens navn
Stk.1
Foreningens navn er BCK Vallensbæk Agility Sport og Hoopers - I daglig tale kaldet VAS.
Foreningen blev stiftet d 4 januar 2007
Stk.2
Foreningen er en selvstændig lokalafdeling under Border Collie Klubben (BCK) i Danmark. BCK er en
raceklub indenfor Dansk Kennel Klub. Ved evt. ændring af foreningens navn, skal BCK være en del af det til
enhver tid gældende navn.
Stk.3
Foreningen har hjemsted i Vallensbæk Kommune

§2
Formål og funktion
Stk.1
Det er foreningens formål:
-

At virke for god behandling og stimulering af hunden som husdyr i almindelighed og som agility og
hoopers hund i særdeleshed
At afvikle træning, konkurrencer, kurser etc. Indenfor agility og hoopers sporten, til glæde for
foreningens medlemmer.
At arbejde for at skabe de optimale fysiske og sociale rammer for at foreningens medlemmer kan
udøve agility og hoopers sport og træne sammen med deres hunde,
At skabe interesse for agility og hoopers sporten, ikke mindst i lokalsamfundet, ved at deltage i
udadvendte aktiviteter, opvisning og lignende
At medvirke til fortsat uddannelse af instruktører, således at klubben altid råder over det
tilstrækkelige antal trænere.
§3
Optagelse af medlemmer/hunde
Stk.1
Enhver med interesse for foreningens formål kan optages som medlem
Stk.2

Medlemskab op nås ved optagelse på et af foreningens agility eller hoopers træningshold, og giver
adgang til at kunne deltage i alle foreningens aktiviteter, træning, kurser, arrangementer, foredrag
mv.
Stk.3
Til klubbens træningshold /aktiviteter kan kun hunde som er fysisk og psykisk raske tilmeldes.
Stk.4
Før deltagelse i enhver af foreningens agility eller hoopers aktiviteter, skal hunden være vaccineret
og ansvarsforsikret efter samme regler som gælder, når hunden skal deltage i DKK officielt
konkurrence, træning eller kursus. Bevis for vaccination og forsikring skal kunne forevises på
forlangende
Stk. 5
Medlemskab af foreningen er først gældende, når betaling får det aktuelle agility eller hoopers hold
er registreret.
§4
Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningen ledes af den bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen
for 3 år ad gangen. Hvert år er et af bestyrelsens medlemmer på valg. Valg opnås ved flest
personlige stemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk.2
Foruden bestyrelsesmedlemmer vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen. Valg
opnås af de 2 opstillede kandidater, der opnår flest personlige stemmer.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasser. Konstitueringen skal ske
senest 14 dage efter generalforsamlingen. Formanden tegner foreningen.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutningerne
træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen fastsætter selv dens dagsorden
Stk. 5
På bestyrelsens ordinære møder kan en af Border Collie Klubbens bestyrelse udpeget person,
deltage som observatør uden stemmeret.
Stk.6
På bestyrelsesmøderne kan der kun stemmes ved personligt fremmøde
Stk. 7
Bestyrelsessuppleanterne opfordres til at deltage på bestyrelsesmøderne.

Stk. 8
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte permanente og midlertidige udvalg bestående af en eller
flere repræsentanter fra bestyrelsen, samt et hensigtsmæssigt antal medlemmer, til behandling af
ethvert anliggende indenfor foreningens interesseområde
Stk. 9
Godkendte referater fra bestyrelsens møder offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Personspecifikke oplysninger kan efter bestyrelsens beslutning udelades ved offentliggørelse
§5
Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1 maj til 30 april. Kassereren fører regnskab og medlemskartotek.
Bestyrelsen tegner solidarisk foreningen i økonomisk henseende.
Stk.2
Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor eller – i tilfælde af revisorens
forfald – af revisorsuppleanten. Foreningens formand godkender endeligt det reviderede regnskab
inden forelæggelse på generalforsamlingen.
Stk. 3
Hver år vælges på generalforsamlingen en revisor hhv. en revisorsuppleant. Valg til hver af de to
poster opnås af den opstillede kandidat, der opnår flest personlige stemmer.
§6
Kontingent og betaling for aktiviteter
Stk. 1
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent
Stk.2
Priser og takster for aktuelle agility og hoopers aktiviteter bestemmes af bestyrelsen
Stk.3
Foreningens midler anvendes til vedligeholdelse og nyanskaffelser på agility og hoopers banen,
uddannelse af instruktører, samt udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter
Stk. 4
Medlemmer der har været i restance i mere end 2 måneder anses automatisk for udmeldt
Stk. 5
Betaling for træning eller kurser refunderes normalt ikke
§7

Foreningens aktiviteter

Stk1.
I tilfælde af foreningens nedlæggelse tilfalder alle foreningens aktiver, herunder også alle agility og
hoopers redskaber, Border Collie Klubben i Danmark

§8
Udmeldelse
Stk.1
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer, alternativt
ved henvendelse til instruktøren på det træningshold, hvor det pågældende medlem er deltager
§9
Generalforsamling
Stk.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk.2
Generalforsamlingen skal indkaldes via mail til samtlige medlemmer med mindst 4 ugers varsel
Stk.3
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni
Stk.4
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen
Stk.5
Dagsorden med rettidigt indkomne forslag formidles til samtlige medlemmer og offentliggøres på
hjemmesiden mindst 8 dage før generalforsamlingen
Stk.6
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelses beretning
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forsalg
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Strk.7
Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Betingelsen for at kunne stemme på en
generalforsamling er et gyldigt medlemskab af BCK i mindst de sidste 3 måneder
Stk.8
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde
§10
Ekstraordinær generalforsamling
Stk1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes år mindst 1/3 af medlemmerne eller flertallet i
bestyrelsen skriftligt begærer dette overfor formanden
Stk.2
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæring herom, og indkaldes
med 2 ugers varsel
Stk.3
En ekstraordinær generalforsamling behandler kun de emner, hvorpå den er indkaldt
§11
Eksklusion

-

Stk.1
Et medlem kan ekskluderes hvis
Personen forsætteligt i handling eller ord modarbejder foreningen
Personen behandler sin hund uansvarligt
Stk.2
Det er bestyrelsen og kun den, der kan ekskludere et medlem. En eventuel eksklusion kan indankes
af den ekskluderede ved førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen træffer da den
endelige afgørelse
Stk.3
Den ekskluderede kan indenfor 8 dage efter bekendtgørelsen af eksklusionen kræve, at
eksklusionen prøves ved en ekstraordinær generalforsamling
§12
Vedtægtsændringer
Stk1.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

Stk.2
Forslag til vedtægtsændringer skal sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen
formidles til samtlige medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden
Stk.3
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen når 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.

§13
Foreningens opløsning
Stk.1
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget
Stk.2
Hvis foreningen opløses, skal samtlige foreningens aktiver overdrages til Border Collie Klubben i
Danmark
§14
Vedtagelse og ikrafttræden
Stk.1
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22. maj 2021 og erstatter
foreningens vedtægter af d, 4. januar 2007
Stk.2
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på ovennævnte generalforsamling

*****
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Formand: Marianne Engquist
Næstformand: Charlotte Fischer
Kasserer: Susanne Therkildsen
Suppleant: Annette S Jensen
Suppleant: Tina Hindsgaul

