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VEDTÆGTER
for
DANSK ISLANDSHESTEFORENING
§1
Stk. 1

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING.
Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND.

Stk. 2

Dansk Islandshesteforening er en medlemsorganisation for personlige medlemmer og en
landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark.

Stk. 3

Dansk Islandshesteforenings hjemsted er den kommune, hvor Dansk
Islandshesteforenings sekretariat/kontor ligger.

§2
Stk. 1

FORMÅL
Dansk Islandshesteforenings overordnede formål er:
at virke almennyttigt for udbredelsen af og kendskabet til den islandske hest,
at virke for den islandske hests korrekte anvendelse i ridesporten på bane og i
naturen,
at virke for og at lede renavlen af den islandske hest i Danmark, 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,
idet der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber,
herunder de specielle islandske gangarter.

Stk. 2

Dansk Islandshesteforenings formål er tillige inden for rammerne af de overordnede
formål:
at fastsætte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre
bestemmelser til opfyldelse af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål,
jf stk. 1, og under behørig iagttagelse af statutterne for FEIF, FITE, DRF, DIF og
andre organisationer til hvem Dansk Islandshesteforening er tilknyttet, jf § 3
(Forholdet til andre organisationer).
at repræsentere dansk islandshestesport og -avl i international sammenhæng,
at repræsentere dansk islandshestesport og -avl i forhold til nationale
myndigheder og andre interesseorganisationer,
at iværksætte, koordinere, forestå og føre tilsyn med mesterskaber og andre
arrangementer i Danmark for islandsheste herunder bl.a. organisation,
bedømmelse, forplejning, banedesign, veterinær- og medicineringskontrol samt
anti-doping kontrol af heste og ryttere,

Vedtægt for Dansk Islandshesteforening

1

(v08)
30. januar 2021
at forestå uddannelse og autorisation af kåringsdommere, sportsdommere og
instruktører,
at forestå og udbyde anden relevant uddannelse og efteruddannelse af
medlemmer af Dansk Islandshesteforening, og
at virke som eneste og fælles landsorganisation for islandshesteklubber i
Danmark og derigennem:
-

at støtte oprettelsen og udviklingen af islandshesteklubber,

-

-at fremme forståelsen og samarbejdet mellem islandshesteklubber, og

-

at bistå og opmuntre islandshesteklubber i relation til deres medlemmers
deltagelse i aktiviteter for islandsheste, herunder bl.a. sport, avl,
ungdomsaktiviteter og naturridning.

§3
Stk. 1

FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISATIONER
Dansk Islandshesteforening er medlem af FEIF International Federation of IcelandicHorse Association (”FEIF”) og er som sådan forpligtet til at følge FEIF´s love og regler.

Stk. 2

Dansk Islandshesteforening er tilsluttet International Federation of Equestrian Tourism /
Federation Internationale de Tourisme Equestre (”FITE”) og er som sådan forpligtet til at
følge FITE´s love og regler.

Stk. 3

Dansk Islandshesteforening er tilsluttet Landsudvalget for Heste.

Stk. 4

Dansk Islandshesteforening er associeret Dansk Ride Forbund (”DRF”) under Danmarks
Idrætsforbund (”DIF”) og er som sådan forpligtet til at følge DRF’s og DIF’s love og
regler, dog undtaget DRF’s bestemmelser for Ordens- og Amatørudvalget.

Stk. 5

Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at indgå, vedligeholde og
afvikle aftaler med de i stk. 1 – 4 nævnte og andre nationale eller internationale
organisationer til fremme Dansk Islandshesteforenings formål, jf § 2 (Formål).

§4

STAMBOGSKONTOR
Dansk Islandshesteforening er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
/ Fødevarestyrelsen til, gennem sit stambogskontor (”Stambogskontoret”), at drive
stambogsføring af den islandske hest i Danmark. Godkendelsen er betinget af, at der
ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere, og Stambogskontoret stiller derfor
ikke krav om medlemskab af Dansk Islandshesteforening for optagelse/registrering i
stambogen.

§5

SPECIAL-/LOKALKLUBBER
En klub, som inden for et begrænset geografisk område i Danmark driver aktiviteter med
islandsheste i forbindelse med ridesport på bane og i naturen eller med avl, kan efter
ansøgning optages som medlem af Dansk Islandshesteforening som lokalklub
(”Lokalklub”). En klub, som inden for et begrænset eller ubegrænset geografisk område i
Danmark arbejder med et speciale inden for ridning eller avl under Dansk
Islandshesteforenings formål, kan efter ansøgning optages som medlem af Dansk
Islandshesteforening som specialklub (”Specialklub”). De nærmere betingelser for
optagelse som Special-/Lokalklub fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse,
og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.
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§6
Stk. 1

MEDLEMSKAB
Generelt
Der er to typer af medlemskab i Dansk Islandshesteforening:
personlige medlemmer
islandshesteklubber

Stk. 2

Personlige medlemmer
(1)
Som personligt medlem af Dansk Islandshesteforening kan enhver optages, som
har interesse i at støtte Dansk Islandshesteforenings formål. De nærmere betingelser for
optagelse som personligt medlem fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse,
og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.
(2)
Indmeldelse som personligt medlem skal ske på en måde, som offentliggøres på
Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.
(3)
Et personligt medlem kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en
måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk
Islandshesteforenings sekretariat. Et personligt medlem hæfter også efter udmeldelse
for evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil
restancen eller gælden er fuldt afviklet.
(4)
Et personligt medlem er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening
til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre
bestemmelser.
(5)
Et personligt medlem kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening
efter reglerne i § 17 (Eksklusion).

Stk. 3

Islandshesteklubber
(1)
Som islandshesteklub under Dansk Islandshesteforening kan optages enhver klub,
som opnår status som Specialklub eller Lokalklub jf. § 5 (Special-/Lokalklubber).
(2)
Ansøgning om optagelse som Special-/Lokalklub under Dansk Islandshesteforening
fremsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat og skal så vidt muligt behandles
af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse inden for fire måneder efter, at Dansk
Islandshesteforenings sekretariat har modtaget ansøgningen og den dertil hørende
dokumentation.
(3)
En Special-/Lokalklub kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en
måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk
Islandshesteforening sekretariat. Special-/Lokalklubben hæfter også efter udmeldelse for
evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil restancen
eller gælden er fuldt afviklet.
(4)
En Special-/Lokalklub er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening
til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre
bestemmelser.
(5)
En Special-/Lokalklubs vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med
Dansk Islandshesteforenings, DRF’s og DIF’s vedtægter, regler og krav til klubvedtægter
samt med Folkeoplysningslovens regler. Ændringer af en Special-/Lokalklubs vedtægter
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skal indsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat inden 30 dage efter
vedtagelsen.
(6)
En Special-/Lokalklub kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening
efter reglerne i § 17 (Eksklusion).
Stk. 4

Æresmedlemmer
(1)
Generalforsamlingen kan efter motiveret indstilling fra bestyrelsen udnævne
æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under
afstemning uden forhandling.
(2)
Et æresmedlemskab er kontingentfrit og giver i øvrigt samme rettigheder og
forpligtelser over for Dansk Islandshesteforening som et personligt medlemskab.

§7
Stk. 1

KONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBETALINGER
Ethvert medlem af Dansk Islandshesteforening, bortset fra æresmedlemmer, jf § 6, stk.
4, er forpligtet til at betale kontingent til Dansk Islandshesteforening. Det årlige
kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende
kalenderår. Efter indstilling fra bestyrelsen kan der fastsættes forskellige
kontingentsatser for forskellige grupper, såsom ægtefæller/samboende, børn m.v.
Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i
kalenderåret indmeldelse og udmeldelse finder sted.

Stk. 2

Kontingent for personlige medlemmer forfalder til betaling den 15. januar, og kontingent
for klubmedlemmer forfalder til betaling den 1. maj. Dansk Islandshesteforenings
bestyrelse er bemyndiget til at ændre forfaldsterminerne med virkning fra det
efterfølgende kalenderår.

Stk. 3

Opkrævning af kontingent for personlige medlemmer sker på en måde, som
offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.

Stk. 4

Opkrævning af kontingent for islandshesteklubber sker ved direkte opkrævning fra Dansk
Islandshesteforening til den enkelte islandshesteklub eller på anden måde, som
offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.

Stk. 5

Kontingentet dækker medlemskab af Dansk Islandshesteforening.

Stk. 6

Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler
om brugerbetaling i forbindelse med deltagelse i Dansk Islandshesteforenings aktiviteter,
behandling af sager i Klage og Ordensudvalget, jf. § 15 ( Klage og Ordensudvalget),
udstedelse af dokumentation, ydelse af services mv.

§8
Stk. 1

LEDELSE
Bestyrelsen
(1)
Dansk Islandshesteforening ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
(2)
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af
de fire komiteer, jf stk. 2. Hertil kommer en suppleant for næstformanden.
(3)
Bestyrelsens formand og næstformand vælges på den ordinære generalforsamling
for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden afgår på skift i lige og ulige år. Ved
valg af næstformand vælges tillige en suppleant for næstformanden for to år. Genvalg
kan finde sted.
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(4)
Formanden, næstformanden og suppleanten for næstformanden skal være
personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som
medlem i en af de fire komiteer, jf stk. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
(5)
Bestyrelsesarbejdet sker under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen
kan træffe beslutning om alle forhold, som ikke i henhold til vedtægterne er henlagt til
generalforsamlingen.
(6)
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
(7)
Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder på egen foranledning eller
efter skriftlig anmodning af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
(8)
Hvis bestyrelsens formand går af i valgperioden, træder næstformanden i
formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling og suppleanten for
næstformanden indtræder i bestyrelsen som næstformand indtil førstkommende
ordinære generalforsamling. På førstkommende, ordinære generalforsamling vælges ny
formand for en periode af 1 eller 2 år således, at turnusordningen i pkt. (3) ovenfor
opretholdes.
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.).
(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.
(3)
(a) Formand, næstformand og de øvrige medlemmer i hver af de fire komiteer
vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
(b) Formand og næstformand i hver af de fire komiteer afgår på skift i lige og ulige
år. Halvdelen af de øvrige medlemmer i hver af de fire komiteer afgår på skift i lige
år og ulige år.
(c) På den ordinære generalforsamling vælges tillige en suppleant til hver af de fire
komiteer for et år ad gangen.
(4)
Alle medlemmer af de fire komiteer og suppleanterne skal være personlige
medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i eller
være suppleant i en af de øvrige komiteer. Hvervet som komitemedlem er ulønnet.
(5)
En komite kan træffe beslutning om alle forhold, som i henhold til vedtægterne
eller bestyrelsesbeslutning er henlagt til komiteen. Komitearbejdet sker under ansvar
over for bestyrelsen.
(6)
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Komiteerne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af
medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
(7)
Komiteens formand indkalder til komitemøder på egen foranledning eller efter
skriftlig anmodning af mindst 2 komitemedlemmer.
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(8)
Hvis et komitemedlem går af i valgperioden, indtræder suppleanten i komiteen
som komitemedlem for tiden indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis
det er komiteens formand, der er afgået, indtræder næstformanden i formandens sted
indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis det er komiteens
næstformand, der er afgået, eller hvis næstformanden har overtaget formandsposten,
vælger komiteen selv, hvem af de øvrige komitemedlemmer, der skal træde i
næstformandens sted indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. På
førstkommende ordinære generalforsamling foretages efter behov ordinært valg eller
suppleringsvalg af komitemedlemmer og suppleant således, at komiteens
sammensætning med de respektive valgperioder er retableret og turnusordningen i pkt.
(3) ovenfor opretholdes.
Stk. 3

Sekretariat
(1)
Til at varetage Dansk Islandshesteforenings daglige forretningsførelse etablerer og
opretholder bestyrelsen en lønnet administration i form af et sekretariat. Til den daglige
forretningsførelse hører blandt andet Dansk Islandshesteforenings fælles administrative
virksomhed herunder medlemskartotek, kontingent, PR- og informationsvirksomhed
(sponsorer og annoncører mv.) og regnskabsførelse.
(2)

Bestyrelsen ansætter en leder af sekretariat.

(3)
Lederen af sekretariatet må ikke samtidig sidde som medlem i eller være suppleant
i bestyrelsen eller en komite.
§9
Stk. 1

TEGNING
Foreningen tegnes af:
(1)
bestyrelsens formand i forening med (i) bestyrelsens næstformand eller med (ii) to
øvrige bestyrelsesmedlemmer eller
(2)

bestyrelsens næstformand i forening med tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves forudgående bemyndigelse af
generalforsamlingen.

§ 10
Stk. 1

OPGAVER
Bestyrelsen
(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.
(2)
Bestyrelsen varetager ledelsen og koordineringen/udøvelsen af Dansk
Islandshesteforenings samlede uddannelsessystem for Dansk Islandshesteforenings
medlemmer herunder specielt for instruktører og dommere, ridemærkeordningen m.v. og
nedsætter i forbindelse hermed et eller flere særlige udvalg, jf § 10, stk. 7 (Særlige
udvalg).
(3)
Bestyrelsen varetager ledelsen og koordineringen/udøvelsen af Dansk
Islandshesteforenings juniorarbejde, og nedsætter i forbindelse hermed et eller flere
særlige udvalg, jf § 10, stk. 7 (Særlige udvalg).
(4)
Endelig varetager bestyrelsen særlig vigtige opgaver, som ikke er henlagt til en
komite eller til flere komiteer i samarbejde eller til særlige udvalg.
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Stk. 2

De stående komiteer
Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år i september udarbejdes en handlingsplan og et
budget for det kommende regnskabsår for hver af de fire stående komiteer, som skal
forelægges bestyrelsen til godkendelse. Inden for rammerne af de godkendte
handlingsplaner og budgetter fungerer komiteerne selvstændigt på hver deres
opgaveområde. En komite kan til enhver tid forelægge væsentlige tvivlsspørgsmål til
afgørelse i bestyrelsen. Uanset at medlemmerne af en komite er valgt af
generalforsamlingen, kan bestyrelsen med 2/3 flertal af alle medlemmerne i bestyrelsen
fratage en komite dens beslutningskompetence helt eller delvis, hvis komiteen væsentlig
overskrider rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter.

Stk. 3

Avlskomiteen
Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med
bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter jf. § 2, stk. 1 om overordnede formål.
Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og
uddannelse af kåringsdommere. Herudover deltager avlskomiteen i det internationale
avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den
islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og
vedligeholdelsen af stambogsreglementet. Ændringer i dette reglement skal vedtages på
en generalforsamling.

Stk. 4

Sportskomiteen
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf.
§ 2, stk. 1 gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre
sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, jf § 8, stk. 2, nr. (5).
Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og
mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere
og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved
andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Stk. 5

Natur og breddekomiteen
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.

Stk. 6

Klubkomiteen
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. Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant
deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

Stk. 7

Særlige udvalg
Bestyrelsen og komiteerne kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder
under ansvar over for den bestyrelse eller komite der har etableret det pågældende
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udvalg. Udvalgets forretningsgang eller arbejdsregler er underlagt bestyrelsens eller
komiteens godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til
Dansk Islandshesteforenings medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når
udvalget ophæves, gives tilsvarende meddelelse. Meddelelserne gives på Dansk
Islandshesteforenings hjemmeside. Alle medlemmer af udvalg skal være medlem af
Dansk Islandshesteforening.
§ 11
Stk. 1

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er øverste myndighed for Dansk Islandshesteforening.

Stk. 2

Retten til at møde, tale og stemme på generalforsamlingen tilkommer:
personlige medlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er
indbetalt senest den 1. november eller senest 10 dage før generalforsamlingen,
hvis denne afholdes tidligere end 10. november, og
klubmedlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt
senest den 1. november eller senest 10 dage før generalforsamlingen, hvis denne
afholdes tidligere end 10. november, og hvis indberetning af medlemmer pr. 31.
december i det foregående kalenderår er sket rettidigt til Danmarks
Idrætsforbund.

a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i generalforsamlingen kan/skal ske uden
fysisk fremmøde, men med deltagelse via telefon eller mødetjeneste (virtuelt)
med mulighed for kameraforbindelse til og fra deltagere. Bestyrelsen fastsætter i
indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, hvorledes deltagelse i møde uden
fysisk fremmøde konkret skal ske.
Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at forbindelsen til et eller
flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten eller et flertal af
mødedeltagerne beslutter andet, ikke betyde, at mødet udsættes.
b. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at alle afstemninger og valg foregår digitalt
v.h.a. en godkendt procedure. Der skal være mulighed for hemmelig afstemning.
Stk. 3

Retten til at møde og tale (men ikke til at stemme) på generalforsamlingen tilkommer
endvidere medlemmerne af Klage og Ordensudvalget, jf. § 15 (Klage og
Ordensudvalget).

Stk. 4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen uden fysisk fremmøde
(virtuelt) skal godkendte deltagere i den virtuelle generalforsamling betragtes
som ”fremmødte medlemmer”.

Stk. 5

Stk. 6

Personlige medlemmer kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde.
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen uden fysisk fremmøde
(virtuelt) skal godkendte deltagere i den virtuelle generalforsamling betragtes som
”personligt fremmødte”.

Islandshesteklubber kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde af et
delegeret medlem af pågældende islandshesteklub på baggrund af mandat fra
islandshesteklubbens bestyrelse. Islandshesteklubberne skal senest den 1. november
skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede
kan udøve stemmeretten. Hver islandshesteklub kan stille med én delegeret. Én
delegeret kan kun repræsentere én klub.
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a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen uden fysisk fremmøde
(virtuelt) skal godkendte deltagere i den virtuelle generalforsamling betragtes som
”personligt fremmødte”.
Stk. 7

Et personligt medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Stk. 8

En islandshesteklub har et antal stemmer på generalforsamlingen, der afhænger af
islandshesteklubbens eget medlemstal opgjort på basis af islandshesteklubbens
indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår til Danmarks
Idrætsforbund.
Islandshesteklubberne tildeles stemmer således:
5-100 medlemmer: 1 stemme
101-200 medlemmer: 2 stemmer
201-300 medlemmer: 3 stemmer
301-400 medlemmer: 4 stemmer
401-500 medlemmer: 5 stemmer
501-600 medlemmer: 6 stemmer
601-700 medlemmer: 7 stemmer
701-800 medlemmer: 8 stemmer
801-900 medlemmer: 9 stemmer
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901-derover medlemmer: 10 stemmer
Stk. 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse foretages
af bestyrelsens formand og skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages
varsel. Dagsorden med tilhørende bilag, herunder de fuldstændige forslag,
årsregnskabet, budget skal fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dansk
Islandshesteforenings hjemmeside og sekretariat senest 14 dage før
generalforsamlingen. Dokumentationen kan udsendes i elektronisk format og kan
rekvireres i papirformat mod betaling af et ekspeditionsgebyr.

Stk. 10

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15.
september. Forslag til kandidater til bestyrelsen og komiteer, revisorer og suppleanter
kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesformand bør
foreligge inden den 15. september og skal i så fald fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Stk. 11

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som
ikke må være medlem af bestyrelsen eller komiteerne. Dirigenten træffer afgørelse om
alle spørgsmål om afstemningsmetode, -fremgangsmåde og -resultat.
Referat af forhandlingerne føres til protokols af en referent, som udpeges af bestyrelsen,
og underskrives af dirigenten og referenten.

Stk. 12

Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal medmindre andet er foreskrevet i
disse vedtægter.

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.

§ 12
Stk. 1

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af Dansk
Islandshesteforenings stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsens formand
skriftligt anmoder om det med udførlig angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet,
skal bestyrelsens formand lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i ekstraordinære generalforsamlinger
kan/skal ske uden fysisk fremmøde, men med deltagelse via telefon eller
mødetjeneste (virtuelt) med mulighed for kameraforbindelse til og fra deltagere.
Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, hvorledes
deltagelse i møde uden fysisk fremmøde konkret skal ske.
Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at forbindelsen til et eller
flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten eller et flertal af
mødedeltagerne beslutter andet, ikke betyde, at mødet udsættes.
b. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at alle afstemninger og valg foregår digitalt
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v.h.a. en godkendt procedure. Der skal være mulighed for hemmelig afstemning.

Stk. 2

Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel. Dagsorden
med tilhørende bilag, herunder de fuldstændige forslag, skal fremlægges til eftersyn for
medlemmerne på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og sekretariat senest 14
dage før generalforsamlingen. Dokumentationen kan udsendes i elektronisk format og
kan rekvireres i papirformat mod betaling af et ekspeditionsgebyr. Indkaldelsen skal
udsendes snarest muligt og senest 6 uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget
ovennævnte anmodning.
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Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juli måned.

§13
Stk. 1

REGNSKAB OG REVISION
Regnskabet for Dansk Islandshesteforening revideres i henhold til gældende
revisionsstandarder af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor udpeget af
bestyrelsen. To generalforsamlingsvalgte revisorer påser desuden, at indtægter og
udgifter er rimelige og fornuftige, set i forhold til foreningens størrelse og de udførte
opgaver, samt i forhold til godkendte budgetter og beslutninger godkendt af bestyrelsen,
der er ført til referat.

Stk. 2

Ingen af revisorerne kan være medlem af eller suppleant i bestyrelsen eller en af
komiteerne.

Stk. 3

Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Revisorerne
afgår på skift i lige og ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

§ 14

LYD- OG BILLEDRETTIGHEDER
Dansk Islandshesteforening er indehaver af eller forbeholder sig alle kommercielle lyd- og
billedrettigheder til Dansk Islandshesteforenings arrangementer, herunder arrangementer
som afvikles efter bemyndigelse fra Dansk Islandshesteforening. Afvikles et arrangement
af Dansk Islandshesteforening efter en anden organisations regler forbeholder Dansk
Islandshesteforening sig disse rettigheder i det omfang, disse ikke gøres gældende af
denne anden organisation. Denne anden organisation anses for at have frasagt sig disse
rettigheder til fordel for Dansk Islandshesteforening, såfremt rettighederne ikke er gjort
gældende over for Dansk Islandshesteforening senest samtidig med, at arrangementet er
tildelt Dansk Islandshesteforening.

§ 15
Stk. 1

KLAGE OG ORDENSUDVALGET
Til at behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk
Islandshesteforenings love, regler, reglementer m.v. nedsættes et klage- og
ordensudvalg (”Klage og Ordensudvalget”).

Stk. 2

Klage og Ordensudvalget består af 3 - 5 medlemmer, hvortil kommer en suppleant.
Disse vælges på den ordinære generalforsamling, medlemmerne for 3 år ad gangen og
suppleanten for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I en sag, der vedrører
avlsmæssige forhold, kan formanden for Klage og Ordensudvalget bestemme, at der skal
udpeges et eller to ad hoc medlemmer af Klage og Ordensudvalget til at deltage i
behandlingen af den aktuelle sag. Et ad hoc medlem udpeges af bestyrelsen efter
samråd med formanden for Klage og Ordensudvalget.

Stk. 3

Mindst et medlem af Klage og Ordensudvalget bør have juridisk uddannelse. Et medlem
eller en suppleant i Klage og Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre
organer i Dansk Islandshesteforening. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis
der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed.

Stk. 4

Klage og Ordensudvalget skal udføre sine opgaver i henhold til et reglement, der
vedtages af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. I reglementet kan
henlægges andre sager til behandling i Klage og Ordensudvalget end de i stk. 1 ovenfor
nævnte.

Stk. 5

For at Klage og Ordensudvalget kan træffe afgørelse i en sag kræves, at mindst 3 af
Klage og Ordensudvalgets medlemmer har deltaget i sagens behandling, heraf så vidt
muligt et medlem med juridisk uddannelse og, i en sag, der vedrører avlsmæssige
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forhold, det eller de udpegede ad hoc medlemmer. Afgørelse træffes med simpelt flertal
blandt de i sagen deltagende medlemmer.
§ 16
Stk. 1

ANTI DOPING
Dansk Islandshesteforenings medlemmer er underlagt de regler omkring anti doping
vedrørende såvel medicinsk som mekanisk doping, som løbende fastlægges af Dansk
Islandshesteforening. Sådanne regler vil være umiddelbart gældende for Dansk
Islandshesteforenings medlemmer i takt med, at de sættes i kraft.

Stk. 2

Dansk Islandshesteforenings bestyrelse kan vedtage, at regelsæt vedtaget af DRF, DIF,
FEIF og FITE skal være umiddelbart gældende for Dansk Islandshesteforenings
medlemmer. Dansk Islandshesteforenings bestyrelse kan vedtage, at regelsæt vedtaget
af andre nationale eller internationale organisationer skal være umiddelbart gældende for
Dansk Islandshesteforenings medlemmer. Meddelelse om sådanne
bestyrelsesbeslutninger skal gives på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside, og det
skal heraf blandt andet fremgå, hvornår de respektive regler træder i kraft for Dansk
Islandshesteforenings medlemmer.

§ 17
Stk. 1

EKSKLUSION
Et medlem kan ved beslutning i Dansk Islandshesteforenings bestyrelse ekskluderes af
Dansk Islandshesteforening, hvis medlemmet groft overtræder de til enhver tid gældende
vedtægter, love og regler for Dansk Islandshesteforening, DRF, DIF, FEIF og FITE samt
dansk lovgivning eller bryder med det i Dansk Islandshesteforening gældende moralske
og etiske kodeks på en måde, som kan skade Dansk Islandshesteforenings anseelse og
omdømme. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet i en længere periode eller gentagne
gange er i restance over for Dansk Islandshesteforening med betaling af gæld andet end
kontingentrestance. Bestyrelsen kan anmode Klage og Ordensudvalget, jf § 15, om at
undersøge en sag med henblik på mulig eksklusion. Klage og Ordensudvalget
undersøger sagen og indstiller til bestyrelsen, hvilken afgørelse Klage og Ordensudvalget
vil anbefale i sagen.

Stk. 2

Et medlem kan ved beslutning i Dansk Islandshesteforenings bestyrelse ekskluderes af
Dansk Islandshesteforening med mindst 8 dages skriftligt eller elektronisk varsel, hvis
medlemmet er i restance i mere end to måneder med betaling af kontingent. Et
ekskluderet medlem kan først optages som medlem i Dansk Islandshesteforening igen,
når alle restancer er betalt.

Stk. 3

Bestyrelsens beslutning efter stk. 1, men ikke efter stk. 2, om eksklusion af et medlem
kan af vedkommende indbringes for Dansk Islandshesteforenings førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 18

VEDTÆGTSÆNDRINGER ETC.
Forslag om ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling med
mindst 2/3’s stemmeflertal bortset fra, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage
redaktionelle ændringer af § 3 (Forholdet til andre organisationer) oa. som følge af
beslutninger efter § 3, stk. 5.

§ 19
Stk. 1

OPLØSNING
Forslag om opløsning af Dansk Islandshesteforening kan kun vedtages på en
generalforsamling med mindst 2/3’s stemmeflertal.

Stk. 2

Ved beslutning om opløsning af Dansk Islandshesteforening overdrages Dansk
Islandshesteforenings eventuelle formue til den eller de almennyttige foreninger eller
organisationer, hvis formål ligger nærmest disse vedtægters § 2 ( Formål). Den
ophævende generalforsamling udpeger modtageren ved simpelt stemmeflertal.
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Stk. 3

Den ophævende generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal to likvidatorer, der
får til opgave at afvikle Dansk Islandshesteforening og overdrage en eventuel formue.

§ 20

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1

Ændringerne af vedtægterne på generalforsamling den 21. november 2015 træder i kraft
efter vedtagelsen.

Stk. 2

Ændringerne af reglerne om personligt medlemskab har for eksisterende medlemmer
virkning for kontingentåret 2016 og efterfølgende år.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler om iværksættelsen af Klage og
Ordensudvalgets virksomhed, jf § 15 (Klage og Ordensudvalget).

Godkendt på generalforsamling d. 20. nov. 2004,
Og revideret på generalforsamling
d. 24. nov. 2007
d. 22. nov. 2008
d. 21. nov. 2009
d. 20. nov. 2010
d. 19. nov. 2011
d. 17. nov. 2012
d. 16. nov. 2013
d. 21. nov. 2015
d. 26. nov. 2016 og
d. 26. nov. 2017
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