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REGLEMENT FOR KLUBBER OG KLUBMØDET  
 
§1 Medlemskab  
Enhver dansk lokalklub eller specialklub med særligt sportsligt og kulturelt formål kan anmode om at 
blive optaget som medlem af Dansk Islandshesteforening. 
  
Anmodning om optagelse sendes til DI. Anmodningen skal være ledsaget af et eksemplar af klubbens 
vedtægter, en medlemsliste og en liste over bestyrelsens medlemmer samt en dokumentation for, at 
vedkommende klub på en generalforsamling lovligt har vedtaget at søge om optagelse i DI.  
Endvidere skal der gives DI meddelelse om, fra hvilken dato man ønsker, at medlemskabet skal have 
virkning.  
 
Afgørelsen om, hvorvidt en klub kan optages i DI, træffes af DI’s bestyrelse, på baggrund af indstilling fra 
klubkomiteen. Afgørelsen kan til enhver tid indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling 
i DI.  
 
§2 Udmeldelse  
Udmelding af DI kan ske ved udgangen af et kalenderår og skal meddeles skriftligt til DI´s sekretariat 
inden den 1. december. Meddelelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at pågældende klub på en 
generalforsamling lovligt har vedtaget at melde sig ud, samt en dato for udmeldelsen.  
 
Kun DI´s generalforsamling kan ekskludere en klub, såfremt denne har handlet i åbenbar modstrid med 
vedtægternes formålsbestemmelser. Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal.  
 
§3 Kontingent  
Klubbernes årlige kontingent til DI fastsættes på den ordinære generalforsamling. For nyindmeldte 
klubber skal der betales fuldt kontingent for hele året uanset tidspunkt for indmeldelsen. 
  
Klubberne er forpligtet til rettidig rapportering af medlemsforhold mv. til Danmarks Idræts Forbund 
(DIF).  
 
§4 Klubkomite  
Klubkomiteen består af Klubkomiteformanden samt 3 repræsentanter og en suppleant (der alle er valgt 
på DI´s Generalforsamling). 
Klubkomiteens formand er født formand for Klubmødet. Klubmødet opstiller kandidater til klubkomiteen 
på DI´s  årlige generalforsamling. 
 
§5 Afholdelse af klubmøder  
Klubmødet består af DI’s Klubkomité samt medlemmer af DI´s bestyrelse samt en repræsentant fra hver 
af de indmeldte klubber. 
  
Klubkomitéens formand leder klubmøderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. 
Klubmøderne skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og den tilhørende dagsorden skal 
udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.  
Dagsordenen skal være godkendt af bestyrelsen inden den udsendes. 
  
Alle udgifter i forbindelse med klubmøderne - regnet fra mødets start til dets afslutning - afholdes af DI. 
Klubberne kan stille med flere repræsentanter, men for egen regning.  
 
Hver klub har kun en stemme.  
 
Der afholdes ordinært møde i Klubmødet mindst en gang om året. Her tilrettelægges bl.a. det kommende 
års arbejde. 
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§6 Arbejdsopgaver  
Klubmødet er et rådgivende organ i forhold til DI’s bestyrelse, og har derudover som opgave at fremme 
et konstruktivt samarbejde, såvel mellem DI’s bestyrelse og klubberne som mellem klubberne indbyrdes, 
samt fremme dannelsen af lokal- og specialklubber. 
  
Samarbejdet omfatter alle spørgsmål og opgaver af fælles interesse, herunder stævnearrangementer, 
avls-arrangementer, uddannelse, information og terminsplanlægning.  
 
Klubmødet er ansvarligt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samarbejdet efter det givne 
kommissorium. Der kan nedsættes arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver.  
 
§7 Udelukkelse  
Klubber, der er i restance med kontingent til DI, er udelukket fra at deltage i Klubmødets arbejde. 
Såfremt en kontingentrestance ikke er betalt ved kalenderårets udløb, slettes den pågældende klub som 
medlem.  
 
§8 Klubreglement  
Ændringer i Klubmødets reglement skal vedtages på en generalforsamling. 
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