
Vedtægter for Dansk Agility Forening København  

Senest revideret på generalforsamling, Frederiksberg den 2. oktober 2020.  

§ 1 Navn og hjemsted  
Foreningens navn er Dansk Agility Forening København, og den er hjemmehørende i Københavns 

Kommune. Foreningen er stiftet på generalforsamling afholdt 16/02 1988.  

§ 2 Foreningens formål                                                                                                                                   
Foreningens formål er at arbejde for følgende:  

• At fremme agility og aktivering af hunde, uanset herkomst, race eller størrelse.  

• At fremme forståelsen for aktivering af hunde og deres ejere gennem kammeratligt, sportsligt og 

socialt samvær og derved samle interesserede medlemmer.  

• At fremme ungdommens indsigt i og forståelse for at blive gode fremtidige hundeejere. 

• At arrangere kurser og uddannelse vedrørende agility og aktivering.  

• At fremme forståelsen for, at agility og aktivering skal være sjovt. 

• At hindre tiltag til, at voldelig adfærd over for hundene forekommer – også ved uddannelsen. 

• At forhandle med offentlige myndigheder for at opnå bedst mulige betingelser for agility og 

aktivering af hundene og deres ejere.  

• At søge at fremme samarbejde med kompetente foreninger og personer, der kan tilslutte sig 

foreningens vedtægter.  

§ 3 Foreningens opbygning                                                                                                                             

Foreningen er organisatorisk opbygget med generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.  

§ 4 Generalforsamling                                                                                                                              

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

a) Indkaldelse  

Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel og afholdes senest 1. april. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen 

afholdes.  

b) Dagsorden  

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Bestyrelsen aflægger beretning  

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

5. Budget for kommende år fremlægges  

6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. to suppleanter  

8. Eventuelt  

c) Afstemningsregler                                                                                                                        

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, alle andre 

beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde – 

dvs. der kan ikke stemmes ved fuldmagter. Medlemmer, som betaler fuldt kontingent, eller 



trænere i foreningen er valgbare og har stemmeret. Medlemmer under 18 år har stemmeret, men 

er ikke valgbare til bestyrelsesposter.  

d) Ekstraordinær generalforsamling                                                                                              

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller 

når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nærmere 

angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske senest en måned efter begæringens modtagelse og med 

mindst 14 dages varsel.  

e) Online generalforsamling                                                                                                                                    

I tilfælde hvor det ikke er muligt at afholde generalforsamling ved normal forsamling, vil det i 

stedet være muligt at afholde dette online. 

§ 5 Bestyrelse                                                                                                                                                  

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i 

overensstemmelse med sit formål.  

a) Konstituering og valgperiode  

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, 

sekretær samt 1 medlem – formanden vælges på generalforsamlingen. Et medlem af bestyrelse bør 

være træner/trænerrepræsentant. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, idet tre medlemmer 

vælges det ene år og to andre vælges i det efterfølgende år. Suppleanter vælges hvert år.  

b) Formandens opgaver 

Formanden har til opgave at fremme foreningens formål. Formanden må i videst muligt omfang 

søge kontakt og samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der viser interesse for 

eller arbejder for tanker, der er beslægtede med foreningens interesser og herigennem søge agility- 

og aktiveringstanken fremmet. 

c) Afholdelse af bestyrelsesmøder/beslutningsmyndighed                                                 

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse – dog mindst 2 gange årligt. Endvidere 

kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde 

afholdt inden 14 dage efter henvendelsen. Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når alle 

er indkaldt og mindst 4 medlemmer er til stede. Der føres protokol over 

bestyrelsesforhandlingerne. Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. 

Bestyrelsesmøder kan afholdes online. 

d)  Kompetence Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet eller ulønnet hjælp og nedsætte udvalg 

til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen. 

Tillidsposter er honorarfrie, men ordinære medlemmer af bestyrelsen, trænere og trænerføl 

træner gratis på ét hold per sæson. Yderligere holddeltagelse sker på samme vilkår som øvrige 

medlemmer af klubben (der betales fuld deltagerbetaling). Udgifter i forbindelse med varetagelse 

af foreningsarbejdet kan dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk 

mulighed herfor. Trænere i foreningen skal i videst muligt omfang holdes skadesløse med hensyn til 

udgifter, der har at gøre med deres virke i foreningen, såfremt der er økonomisk mulighed herfor.  

§ 6 Medlemmer og kontingent                                                                                                                         

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom, og som vil virke for foreningens 

formålsparagraf. Som deltagende hunde kan alle optages uanset herkomst, race eller størrelse med 

undtagelse af de hunderacer, der optræder på hundelovens forbudsliste.  



a) Udelukkelse af medlemmer                                                                                                               

Udelukket for optagelse er personer, der:  

1. Med videresalg for øje opkøber hunde  

2. Ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer på grund af 

voldelig adfærd over for dyr eller ved usportslig optræden  

3. Modarbejder foreningens interesser  

4. Har overtrådt loven til værn af dyr  

5. Medlemmer med hunde, der udviser aggressiv adfærd, kan udelukkes fra træning. Det vil også 

omfatte, hvis den pågældende hund har udvist adfærd uden for træningssituationen, der har 

foranlediget politiet til at give ejeren et pålæg efter hundelovens § 6. Udelukkelsen afgøres af 

træneren suppleret af en træner fra et andet hold. Medlemmet kan anke afgørelsen til bestyrelsen. 

b) Medlemmers pligter                                                                                                                      

Medlemmerne er på lokalt plan forpligtet til at virke for foreningens formålsparagraf ved at 

udbrede kendskabet til agility og den almene aktivering af hundene.  

Medlemmerne har pligt til at påse, at smerteforvoldende træningsmidler og metoder ikke 

forekommer. Brug af pighalsbånd og elektriske halsbånd er medlemmer forbudt ifølge dansk 

lovgivning.  

c) Kontingent                                                                                                                                        

Medlemskab er gyldigt, når kontingentet er betalt til foreningen.  

 

§ 7 Regnskab                                                                                                                                            
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder hvert år inden den årlige 

generalforsamling budget, driftsregnskab og status. Regnskab og status skal revideres af foreningens 

revisor. Ingen medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for foreningen.  

§ 8 Regulativer                                                                                                                                                        

Foreningen er underlagt de regler og regulativer, der på nationalt og internationalt plan er fastsat for 

banens udformning og forhindringernes mål.  

§ 9 Tegningsret                                                                                                                                                           

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved gældstiftelse forpligtes foreningen af formand 

samt 2 bestyrelsesmedlemmer. I andre forhold forpligtes foreningen af formand samt 1 

bestyrelsesmedlem.  

§ 10 Foreningens opløsning                                                                                                                           

Dersom en enstemmig generalforsamling finder, at foreningens formål er udtømt, eller efter tidens forhold 

uacceptabelt, eller foreningen ikke kan realisere de intentioner, som er nedlagt i vedtægternes 

formålsparagraf, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger med 3/4 af de fremmødte stemmer 

samt et flertal af bestyrelsens stemmer træffe beslutning om, at foreningen opløses. Såfremt der ved 

opløsningen er midler, materiel eller andre aktiver til rådighed, skal disse tilfalde foreninger eller 

organisationer, der arbejder for de samme tanker og ideer, som ligger bag foreningens formålsparagraf. 


