DANSK HUNDEVÆDDELØB
(DHV)
I. Forbundets navn, hjemsted, formål og medlemskab
§ 1 Navn
Forbundets navn er DANSK HUNDEVÆDDELØB (DHV)
§ 2 Hjemsted
Forbundets adresse er den til enhver tid siddende formands.
§ 3 Formål
DHVs formål er at:









Fungere som hovedforbund for afholdelse af hundevæddeløb i Danmark.
Varetage fælles løbsreglement for afholdelse af hundevæddeløb.
Foretage registrering og godkendelse af hunde til væddeløb.
Stambogsføre greyhounds i samarbejde med European Greyhound Studbook (EGSB).
Udstede og forny løbslicencer.
Varetage hundeejernes interesser overfor hinanden.
Varetage hundenes interesser i forhold til dyrevelfærd.
Udstede propositioner for afholdelse af Dansk Mesterskab

§ 4 Medlemskab
Er pt. KVF og GGK, som hver især optager alle med interesse for hundevæddeløbssporten i
Danmark, i henhold til den enkelte forenings vedtægter og reglementer.
Et medlem af en klub kan ikke oppebære rettigheder i en klub, vedkommende har mistet i en
anden. Afgørelsen vedrørende mistede rettigheder skal altid bekræftes af (DHV) før de kan træde i
kraft.

II. Forbundets ledelse
§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabets generalforsamling er DHVs højeste myndighed. Kun den kan ændre eller
ophæve vedtægterne, samt opløse DHV.

KVF stiller med 3 repræsentanter og GGK stiller med 3 repræsentanter, der skal være emne til
bestyrelsen, som står for den daglige styring.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8 Bestyrelsens beslutninger
Der afholdes et fast bestyrelsesmøde hvert år inden udgangen af første kvartal. Ændringsforslag til
løbsreglement og vedtægter skal være indsendt senest 7 dage før og umiddelbart bringes til
bestyrelsesmedlemmernes kendskab.
Bestyrelsesmøder i øvrigt afholdes så ofte der er behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det. Kontakt via telefon, mail, MSN eller Skype kan anvendes i stedet for personlige
møder.
Bestyrelsen kan ikke beslutte noget før samtlige medlemmer er blevet hørt. Bestyrelsen skal så
vidt mulig være enige før en beslutning bliver truffet.
Der kan kun ske ændringer af regler, når minimum 2/3 af bestyrelsen er for.
§ 9 Bestyrelsens arbejdsområde
Bestyrelsen repræsenterer (DHV) overfor samarbejdende selskaber, offentlige myndigheder samt
private.
Bestyrelsen råder over DHVs midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på
generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen kan til løsning af specifikke opgaver nedsætte et udvalg der kan bestå af medlemmer
udenfor bestyrelsen, dog skal formanden for disse altid være et bestyrelsesmedlem.
Formanden for DHV samt en yderligere person valgt af bestyrelsen repræsenterer DHV i CGRC.
Bestyrelsen vælger en registrator som skal stå for registrering af hunde, licenser og
licensfornyelser i Danmark. (Hvis bestyrelsen ikke finder særlig anledning til at udskifte
registratoren, bliver vedkommende automatisk siddende).
§ 10 Generalforsamling.
DHVs generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med de Danske Mesterskaber.

Der indkaldes skriftlig 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag samt regnskab skal være
indsendt senest 7 dage før generalforsamling og bringes umiddelbart til repræsentanternes
kendskab.
Ved afstemning kræves der mindst 2/3 stemmer for, før forslaget er vedtaget.
Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen ønsker det
efter samme forskrifter som ordinær generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer kan vælge at lade sig repræsenterer på generalforsamlingen i DHV ved
fuldmagt. Dog skal der minimum være 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede på generalforsamlingen.
§11 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1/7 – 30/6.
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