DPVFs vedtægter gældende fra 1. januar 2018

VEDTÆGTER FOR DPVF
INDHOLDSFORTEGNELSE
Dansk Pony Væddeløbs Forbund ............................................................................................................................... 1
Bestyrelse & medlemsklubber - DPVF Bestyrelses repræsentanter: ..................................................................... 1
Vedtægter for DPVF ................................................................................................................................................... 2

DANSK PONY VÆDDELØBS FORBUND
Bestyrelse & medlemsklubber - DPVF Bestyrelses repræsentanter:
Formand
Birgitte Germann Johansen
Billund Pony Travklub
billundponytravklub@gmail.com
Næstformand
Flemming Mogensen
Charlottenlund Ponytravklub
fmo@vaerdikaeden.dk

Tlf: 2545 2217

Tlf: 2158 0064

Mariann C. Vesterholm
Jydsk Pony Væddeløbs Forening
mariann.kristiansen@yahoo.com

Tlf: 3062 6898

Knud Pedersen
Sydsjællands Ponytravforening
pedersen.k.u@privat.dk

Tlf: 5174 0513

Linda Petersen
Bornholms Ponytrav
Lindapetersen1982@gmail.com

Tlf: 2870 7862

Rikke Berggren Larsen
Skive Ponytrav
rikkeberggreen@live.dk

Tlf: 2212 3994

Nanni Køhler
Fyns Ponytrav og Galopklub
nanni.akl@gmail.com

Tlf: 2192 6612

Anders Rygaard Jensen
Lolland Falster Ponytrav
andersrygaard@jubii.dk

Tlf: 6013 2891

Hanne Jensen
Dansk Pony Væddeløbsforening (Kvistgård)
mh-jensen@city.dk

Tlf: 2759 1994

Bettinna Vesterlund
Ungdomsforeningen Ikaros (Aalborg)
bettinna@jubii.dk

Tlf: 2623 7039

Dansk Pony Væddeløbs Forbund c/o: Formand Birgitte Germann Johansen
Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund
CVR: 38553577
Bank oplysninger: Nordea - Reg: 2316 Kontonr. 6876-779-046
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VEDTÆGTER FOR DPVF
§ 1 Organisationens navn er Dansk Pony Væddeløbs Forbund (DPVF).
DPVF er det samlende organ for Ponyvæddeløbssporten i Danmark. DPVF skal lede, fremme og repræsentere
den samlede Ponyvæddeløbssport i Danmark.
§ 2 Dansk Pony Væddeløbs Forbund er en landsdækkende forening, der har som formål at varetage aktive
ponyejeres/kuskes interesser. Som medlemmer i DPVF kan optages de i Danmark anerkendte
ponyvæddeløbsklubber.
Følgende vedtægter er gældende for medlemmerne i DPVF:
 Aalborg Ponytrav (Ikaros)
 Billund Ponytrav (BPT)
 Bornholms Ponytrav (BHPT)
 Charlottenlund Ponytravklub (CPK)
 Dansk Pony Væddeløbsforening (DPV)
 Fyens Ponytrav og galopklub (FPTG)
 Jydsk Pony Væddeløbs Forening (JPVF)
 Lolland Falster Ponytrav (LFPT)
 Skive Ponytrav (SKPT)
 Sydsjællands Pony Trav (SPT)
§ 3 Medlemskab opnås ved fremsendelse af ansøgning til DPVF senest 1/10. Man skal være medlem senest 1/1
for at deltage i det efterfølgende DM.
§ 4 DPVFs generalforsamling er DPVFs øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år sidst i februar. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes
med mindst 4 ugers varsel.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Oplysning om bestyrelse (hver klub stiller med 1 medlem)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DPVF i hænde senest d. 15. januar.
Dagsorden med hertil knyttede bilag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Samtlige medlemmer i DPVFs medlemsorganisationer har adgang til generalforsamlingen. På
generalforsamlingen har hver klub 1 stemme.
Bestyrelsen foranlediger referat udarbejdet af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af
dirigenten og DPVFs formand og udsendes til medlemmerne senest 1 mdr. efter generalforsamlingens
afholdelse.
DPVFs generalforsamling er åben for pressen, medmindre generalforsamlingen beslutter noget andet.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal
indeholde forslag til en motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter at begæringen herom er
modtaget. Begæring og dagsorden tilsendes medlemsklubberne.
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§ 5 Hver forening vælger 1 bestyrelsesmedlem, som fungerer indtil den pågældende forening udpeger et nyt
medlem. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsens virksomhed er beskrevet i forretningsordenen, fra 22. januar 2018.
§ 6 DPVFs regnskab skal revideres af en registreret revisor, eller 1 på generalforsamlingen valgte revisorer.
Valget gælder for 1 år af gangen. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 7 Medlemmer, som ikke følger de på DPVF kompetente forsamlinger eller de af bestyrelsen trufne
beslutninger, kan af bestyrelsen idømmes bøder eller andre passende sanktioner afhængigt af forseelsens
omfang.
§ 8 DPVF hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke for DPVF. DPVF oppebærer alle indtægter.
§ 9 Udtrædelse af DPVF kan finde sted med 1 års skriftlig varsel til en 31. august. Udelukkelse af DPVF kan ske
ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt et medlem ikke opfylder sine økonomiske forpligtigelser overfor
DPVF eller foretager dispositioner eller handlinger, der er i strid med DPVFs formål eller er i strid med de for
DPVF vedtagne regler og bestemmelser.
§ 10 DPVF tegnes af formanden for op til 2000 kr. og af formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer for større
beløb.
§ 11 Til ændring af DPVFs vedtægter, optagelse af nye medlemmer, opløsning samt beslutning om udelukkelse
kræves vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning fordeles formuen mellem
medlemmerne ligeligt. Udelukkede eller udmeldte medlemmer kan dog ingensinde gøre krav på andel af
forbundets formue.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling
18. november 2017
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