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DKQHA’s ordinære generalforsamling 2020 
Forslag til vedtægtsændringer 

 
Forslag til tilføjelse af nye paragraffer 

§3 Avlsprogrammet skal til enhver tid sikre lige behandling af de avlere, der deltager i 

avlsprogrammet. 

 

§4 Rettigheder og forpligtelse for avlere og forbundet følger Europaparlamentets og rådets 

forordning (EU) 2017/1012 artikel 13 og 14. 

 

§5 I tilfælde af eventuelle tvister mellem avlere eller mellem en avler og forbundet, for så vidt angår 

DKQHA’s avlsprogram eller generelle vedtægter, løses disse af den til enhver tid siddende 

bestyrelse for DKQHA. Bestyrelsen vil i de givne tilfælde lægge avlsprogrammet og/eller 

vedtægterne til grund for sin afgørelse. Bestyrelsen kan vælge at indhente bistand fra 

fagkompetente 3. personer, såfremt den finder behov herfor.  

 

Forslag til ændring af allerede eksisterende paragraffer 

OBS. Paragraffernes numre tilpasses, såfremt ovenstående nye vedtægter bliver vedtaget på 

generalforsamlingen. Følgende paragraffer henviser til de nuværende vedtægter.  

§1 Foreningens navn er Danish Quarter Horse Association (DKQHA). Foreningen er en dansk 

afdeling af The American Quarter Horse Association (AQHA) og er forpligtiget til at følge de af 

AQHA fastsatte regler og bestemmelser. 

Bestyrelsen foreslår at paragraffen tilpasses, således der tages hensyn til både dansk og europæisk 

lovgivning 

Foreningens navn er Danish Quarter Horse Association (DKQHA). Foreningen er en dansk afdeling 

af The American Quarter Horse Association (AQHA) og er forpligtiget til at følge de af AQHA 

fastsatte regler og bestemmelser, dog under iagttagelse af såvel dansk som EU lovgivning. Et 

eksempel herpå er den forpligtelse, som DKQHA har til at efterleve retningslinjerne vedrørende avl, 

som udstikkes af indehaveren af ”Studbook of Origin” for amerikanske quarter heste inden for EU. 

Indehaveren er Deutche Quarter Horse Association (DQHA).  
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§2 DKQHA følger en avlspolitik, som er nedfældet i den til enhver tid gældende version af 

"Avlsdokument for DKQHA". Avlsdokumentet vedtages af medlemmerne på en generalforsamling, 

og bestyrelsen er ansvarlig for, det ligger tilgængeligt for alle på foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsen foreslår at denne paragraf ændres jf. ændringerne i §1.  

DKQHA følger en avlspolitik, som er nedfældet i den til enhver tid gældende version af 

"Avlsdokument for DKQHA". Avlsdokumentet vil altid være tilpasset det tyske jf. §1, og vedtages 

af medlemmerne på en generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for, det ligger tilgængeligt for 

alle på foreningens hjemmeside. 

 

§5 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen, 

der kan nægte optagelse, hvis 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse 

skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det. 

Bestyrelsen foreslår at paragraffen ændres til følgende: 

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen, der 

kan nægte optagelse, hvis 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse 

skal dette begrundes skriftligt og efter gennemskuelige kriterier. Nægtelsen, inklusive begrundelsen, 

skal forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ansøger ønsker det. 

 

§6 Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling af 10 gange det ordinære kontingent. Eventuelt 

medlemsblad betales separat herudover. 

Bestyrelsen foreslår, at paragraffen ændres, så det tydeliggøres, at beløbes skal betales af én 

omgang. Desuden fjernes den del med medlemsblad:  

Livsvarigt medlemskab kan opnås ved en engangsbetaling af 10 gange det ordinære kontingent. 

 

§7 Personer, der den 1. januar er under 19 år, får ungdoms medlemskab uden stemmeret til youth 

kontingent for det pågældende år. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens regler. Hvis 

et medlem ikke overholder reglerne, eller hvis det krænker foreningens anseelse, kan bestyrelsen 

anmode den næste ordinære generalforsamling om at ekskludere medlemmet. 

Bestyrelsen foreslår at denne paragraf ændres, så reglerne om eksklusion uddybes. 

Personer, der den 1. januar er under 19 år, får ungdoms medlemskab uden stemmeret til youth 

kontingent for det pågældende år. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens regler. Hvis 

et medlem ikke overholder reglerne, eller hvis det krænker foreningens anseelse, kan bestyrelsen 
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anmode den næste ordinære generalforsamling om at ekskludere medlemmet. En sådan anmodning 

skal være skriftligt begrundet, og det skal præciseres om eksklusionen er livsvarig, eller om den er 

for en given periode. I tilfælde af det sidste skal den ekskluderede informeres om, hvad der 

eventuelt skal til, for at kunne blive genoptaget som medlem.  

 

§11 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges på en 

generalforsamling for en periode på 2 år. Mindst 3 skal være ejer af en Quarter hest. Der vælges 

desuden 2 suppleanter hver for 2 år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem i løbet af en 

valgperiode opgiver sin bestyrelsespost, erstattes denne af en suppleant. Medlemmer kan 

genvælges.  

Bestyrelsen foreslår at det tydeliggøres, at bestyrelsesmedlemmer skal være myndige: 

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer med voksenmedlemskab, der 

vælges på en generalforsamling for en periode på 2 år. Mindst 3 skal være ejer af en Quarter hest. 

Der vælges desuden 2 suppleanter hver for 2 år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem i løbet af 

en valgperiode opgiver sin bestyrelsespost, erstattes denne af en suppleant. Medlemmer kan 

genvælges.  

 

§ 24 Der tilkommer hvert medlem én stemme. Ethvert medlem kan møde med én skriftlig fuldmagt 

fra et andet medlem. Medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret. Ved afstemninger 

gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne 

stemmer. Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette 

forkastet.  

Bestyrelsen ønsker at ændre denne paragraf, så ”lovændringer” skiftes ud med ”vedtægtsændring”. 

Der tilkommer hvert medlem én stemme. Ethvert medlem kan møde med én skriftlig fuldmagt fra et 

andet medlem. Medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret. Ved afstemninger gælder i 

almindelighed simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne 

stemmer. Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette 

forkastet. 

 

Forslag til fjernelse af eksisterende paragraffer 

§15 Sekretæren fører beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og referatet 

underskrives af vedkommende i forbindelse med formanden eller den fungerende formand. Det 
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udsendes herefter til alle bestyrelsens medlemmer, hvor ethvert medlem kan rekvirere det. 

Bestyrelsen foreslår at denne paragraf slettes.  

 

§17 Den årlige generalforsamling afholdes sidste søndag i januar. 

Bestyrelsen foreslår at denne paragraf fjernes, da det gentages i paragraf 19.  

 


