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Begrundelse for nedenstående 
vedtægtsændringsforslag: 

Ændring af navn for Natur-og Breddekomite til Naturkomite samt udvidelse af 
Naturkomiteen med et fast medlem og en yderligere suppleant: Arbejdet med rytteres 
adgang til ridning i naturen bliver en større og større opgave i lyset af NNP, urørt skov etc. 
samt heraf Naturstyrelsens ønsker om rytternes deltagelse i skovbrugerråd, NNP etc. 

Ændring af navn for Klubkomiteen: For at styrke og sætte mere fokus på arbejdet med/for 
bredden lægges det ind under Klubkomiteens arbejdsområde. Breddearbejdet knytter sig 
naturligt sammen med det lokale arbejde ude i klubberne. Der er også et ønske om at styrke 
junior/unge arbejdet både centralt - via juniorudvalget – samt junior/ungearbejdet ude i 
klubberne.  

Arbejdsområdet med hestevelfærd lægges ind direkte under bestyrelsen: eftersom det er en 
samlet opgave for hele foreningen via alle komiteerne.  

 

 
Gældende vedtægt: 
 

 
Forslag til ændring i gældende 
vedtægt: 
 

§ 8 LEDELSE 
Stk. 2 Komiteerne  

§ 8 LEDELSE 
Stk. 2 Komiteerne 

 
(1) Til at bistå bestyrelsen med ledelsen af 
Dansk Islandshesteforenings aktiviteter 
nedsættes der fire stående komiteer for 
henholdsvis avl, sport, klubber og 
fællesopgaver  (natur, hestevelfærd, FITE 
aktiviteter m.v.). 
 

 
(1) Til at bistå bestyrelsen med ledelsen af 
Dansk Islandshesteforenings aktiviteter 
nedsættes der fire stående komiteer for 
henholdsvis avl, sport, klub – og bredde samt 
og natur (inkl. FITE) 
 
 

 
(2) Hver komite består af en formand, en 
næstformand og tre øvrige medlemmer, og  
fsv angår klubkomiteen og natur og 
breddekomiteen, to øvrige medlemmer. Dertil 
kommer en suppleant i hver komite. 
 

 
(2) Hver komite består af en formand, en 
næstformand og tre øvrige medlemmer, dog 
hvad angår klub- og breddekomiteen to øvrige 
medlemmer. Dertil kommer en til to 
suppleanter i hver komite. 

 
(3)c På den ordinære generalforsamling vælges 
tillige en suppleant til hver af de fire komiteer for 
et år ad gangen. 
 
 

 
(3)c På den ordinære generalforsamling vælges 
tillige en suppleant til avl, sport og klub-og 
breddekomiteerne samt to suppleanter til 
naturkomiteen. Alle suppleanter vælges for et år 
ad gangen. 
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§10 OPGAVER 
Stk. 1. Bestyrelsen 

§ 8 LEDELSE 
Stk. 2 Komiteerne 

 
(1) Bestyrelsen varetager Dansk 
Islandshesteforenings overordnede ledelse 
bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. 
Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer 
for etik og miljø og særlig vigtige kontakter 
internationalt og nationalt samt 
koordineringen af arbejdet i de fire stående 
komiteer og afgrænsningen af og samarbejdet 
mellem komiteerne bl.a. om samvirket med 
lokalklubberne. 
 

 
(1) Bestyrelsen varetager Dansk 
Islandshesteforenings overordnede ledelse 
bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. 
Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer 
for etik og miljø, arbejdet med hestevelfærd 
og særlig vigtige kontakter internationalt og 
nationalt samt koordineringen af arbejdet i de 
fire stående komiteer og afgrænsningen af og 
samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om 
samvirket med lokalklubberne. 
 

Stk 5 Natur- og Breddekomite Stk 5 Naturkomite 
 
Natur og breddekomiteen virker for at 
fremme adgang til og ridning i naturen og at 
fremme kendskabet til og overholdelsen af 
regler og god skik for hestevelfærd for den 
islandske hest og bevarelse og beskyttelse af 
den islandske hests naturlige miljø. Natur og 
breddekomiteen virker tillige for at fremme 
aktiviteter inden for FITE’s rammer. 
Herudover varetager natur og 
breddekomiteen andre fælles opgaver til 
fremme af Dansk  Islandshesteforenings 
overordnede formål jf. § 2, stk. 1. 
 

 
Naturkomiteen virker for at fremme adgang 
til og ridning i naturen. Naturkomiteen virker 
tillige for at fremme aktiviteter inden for 
FITE’s rammer. 
Herudover kan naturkomiteen varetage andre 
fælles opgaver til fremme af Dansk  
Islandshesteforenings overordnede formål jf. § 
2, stk. 1. 
 

Stk. 6 Klubkomiteen Stk. 6 Klub- og Breddekomiteen 
 
Klubkomiteen varetager i samarbejde med 
bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk 
Islandshesteforenings og lokalklubbernes 
gensidige relationer til fremme af Dansk 
Islandshesteforenings overordnede formål 
jf. § 2, stk. 1. Klubkomiteen udarbejder og 
vedligeholder et klubreglement for 
lokalklubberne. Ændringer i dette reglement 
skal vedtages på en generalforsamling. 
Klubkomiteen arbejder sammen med 
lokalklubberne om at udbrede kendskabet 
til den islandske hest og til Dansk 
Islandshesteforening bl.a. gennem 
uddannelse og regionsvise møder. 
Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af 
samarbejdet mellem klubberne og for 
klubbernes samarbejde med Dansk 
Islandshesteforening bl.a. om løsning af 
nationale opgaver. Klubkomiteen arrangerer 
et årligt klubmøde. 

 
Klub- og Breddekomiteen varetager i 
samarbejde med bestyrelsen og 
fagkomiteerne Dansk 
Islandshesteforenings og lokalklubbernes 
gensidige relationer til fremme af Dansk 
Islandshesteforenings overordnede 
formål jf. § 2, stk. 1. Klub- og 
Breddekomiteen udarbejder og 
vedligeholder et klubreglement for 
lokalklubberne. Ændringer i dette 
reglement skal vedtages på en 
generalforsamling. Klub- og 
Breddekomiteen arbejder sammen med 
lokalklubberne om at udbrede 
kendskabet til den islandske hest og til 
Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem 
uddannelse og regionsvise møder. Klub- 
og Breddekomiteen skal arbejde for 
styrkelse af samarbejdet mellem 
klubberne og for klubbernes samarbejde 
med Dansk Islandshesteforening bl.a. om 
løsning af nationale opgaver. 
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Klubkomiteens formand leder klubmødet 
og sørger for relevant deltagelse heri fra 
bestyrelsen og øvrige komiteer. 

 
Klub- og Breddekomiteen arrangerer et 
årligt klubmøde. Klub- og Breddekomiteens 
formand leder klubmødet og sørger for 
relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og 
øvrige komiteer. 
 

§ 11 GENERALFORSAMLING 
Stk. 13 

§ 11 GENERALFORSAMLING 
Stk. 13 

 
Dagsorden for generalforsamlingen skal 
omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsen aflægger beretning. 
3) Bestyrelsen forelægger det 

reviderede regnskab samt budget for 
Dansk  Islandshesteforenings 
virksomhed med forslag til 
kontingent. 

4) Behandling af indkomne forslag. 
5) Valg til bestyrelsen. 
6) Valg til avlskomiteen. 
7) Valg til sportskomiteen. 
8) Valg til natur og breddekomiteen. 
9) Valg til klubkomiteen. 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11) Valg til Klage og Ordensudvalget. 
12) Eventuelt. 

 
 

 
Dagsorden for generalforsamlingen skal 
omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsen aflægger beretning. 
3) Bestyrelsen forelægger det 

reviderede regnskab samt budget for 
Dansk  Islandshesteforenings 
virksomhed med forslag til 
kontingent. 

4) Behandling af indkomne forslag. 
5) Valg til bestyrelsen. 
6) Valg til avlskomiteen. 
7) Valg til sportskomiteen. 
8) Valg til naturkomiteen. 
9) Valg til klub- og breddekomiteen. 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11) Valg til Klage og Ordensudvalget. 
12) Eventuelt. 

 
 

 


