Ændringer er tilføjet med rød
skrift:
Nuværende ordlyd i §11 og 12 i
Vedtægter for DI:

Forslag til ændring af §11 og 12 i
Vedtægter for DI:

§ 11 GENERALFORSAMLINGEN

§ 11 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1 Generalforsamlingen er øverste
myndighed for Dansk Islandshesteforening

Stk. 1 Generalforsamlingen er øverste myndighed
for Dansk Islandshesteforening.

Stk. 2 Retten til at møde, tale og stemme på
generalforsamlingen tilkommer:

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

· 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.

· 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 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.

a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i
generalforsamlinger kan/skal ske uden
fysisk fremmøde, men med deltagelse via
telefon eller mødetjeneste (virtuelt) med
mulighed for kameraforbindelse til og fra
deltagere. Bestyrelsen kan også beslutte
at deltagelse i generalforsamlingen kan
foregå både virtuelt og fysisk på samme
tid. Forstået således, at nogle
medlemmer deltager i
generalforsamlingen ved at møde fysisk
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Svigter teknikken under mødets
afholdelse, således at forbindelse til
et eller flere medlemmer mistes, skal
dette, medmindre dirigenten eller et
flertal af mødedeltagere beslutter
andet, ikke betyde, at mødet skal
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.

op, mens andre deltager i samme
generalforsamling via virtuel opkobling.
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 forbindelse
til et eller flere medlemmer mistes, skal
dette, medmindre dirigenten eller et
flertal af mødedeltagere beslutter andet,
ikke betyde, at mødet skal 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. 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”.
b. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamling som en kombination af
virtuelt deltagende og fysisk fremmødte
medlemmer, så betragtes både de
godkendte, virtuelt deltagende og de
fysisk fremmødte og godkendte
medlemmer som ”fremmødte
medlemmer”.
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Stk. 5 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”.

Stk. 5 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”.
b. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamling som en
kombination af virtuelt deltagende
og fysisk fremmødte medlemmer, så
betragtes både de godkendte,
virtuelt deltagende og de fysisk
fremmødte og godkendte
medlemmer som ”personligt
fremmødte”.

Stk. 6 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.

Stk. 6 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.

a. Hvis bestyrelsen har valgt at
afholde generalforsamlingen uden
fysisk fremmøde (virtuelt), skal
godkendte deltagere i den virtuelle
generalforsamling betragtes som
”personligt fremmødte”.

a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamlingen uden fysisk
fremmøde (virtuelt), skal godkendte
deltagere i den virtuelle
generalforsamling betragtes som
”personligt fremmødte”.
b. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde
generalforsamlingen som en
kombination af virtuelle deltagere og
fysisk fremmødte deltagere skal både
godkendte virtuelle og godkendte
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fysisk fremmødte deltagere betragtes
som ”personligt fremmødte” til
generalforsamlingen.
c.
§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 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.

Stk. 1 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 forbindelse til et
eller flere medlemmer mistes, skal
dette, medmindre dirigenten eller et
flertal af mødedeltagere beslutter
andet, ikke betyde, at mødet skal
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.

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. Bestyrelsen kan også
beslutte at deltagelse i den
ekstraordinære generalforsamlingen kan
foregå både virtuelt og fysisk på samme
tid. Forstået således, at nogle
medlemmer deltager i
generalforsamlingen ved at møde fysisk
op, mens andre deltager i samme
ekstraordinære generalforsamling via
virtuel opkobling.

b. Svigter teknikken under mødets
afholdelse, således at forbindelse til et
eller flere medlemmer mistes, skal dette,
medmindre dirigenten eller et flertal af
mødedeltagere beslutter andet, ikke
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betyde, at mødet skal udsættes.

c. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at alle
afstemninger og valg foregår digitalt
v.h.a. en godkendt procedure. Der skal
være mulighed for hemmelig afstemning.
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