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Vedtægter for Dansk Gotlandsruss Avlsforening

§ 1. Foreningens navn og medlemskaber
 
Foreningens navn er Dansk Gotlandsruss Avlsforening (DGA) Foreningen blev stiftet i 1985.

Foreningen er medlem af Fødevarer & Erhverv, der er den førende interesseorganisation indenfor
dansk landbrug. Medlemskabet er knyttet til SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, ved
Majken Holm, tlf.:+45 87 50 54 72, mail: mkh@seges.dk.

Foreningen er desuden medlem af Svenska Russavelsförening (SVRF).
 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Gotlandsruss og fremme kendskabet til Russets
evner som ride- og kørepony, kort fortalt som hele familiens pony i avl og brug.

Foreningens formål er desuden at støtte og forbedre avlen af Gotlandsruss i Danmark og ved
selektiv avl at arbejde på at bevare racen, der er udrydningstruet.

Foreningen varetager kåring og udstillingsaktiviteter i Danmark. Dette skal ske i tæt samarbejde
med Svenska Russavelsföreningen, således at DGA til enhver tid overholder det svenske
avlsforbunds fastlagte regler og principper.

§ 3. Adresse
 
Foreningens adresse er formandens.
 
 
§ 4. Medlemskab af Dansk Gotlandsruss Avlsforening
 
Enhver der vil arbejde for foreningens formål kan tegne medlemskab i foreningen.

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Der kan tegnes tre forskellige typer medlemskab:

1. Aktivt medlemskab, hvor man kan udstille og kåre heste.
2. Sportsmedlemskab, hvor der kan udstilles, men ikke kåres.
3. Passivt medlemskab, hvor man støtter foreningen økonomisk.

Medlemmer forpligter sig til at følge foreningens retningslinjer for udstilling og avl.

§ 5: Generalforsamling



 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i årets første kvartal. Kun
betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskort, der er fyldt 15 år. Man skal dog være 18
år for at være valgbar til bestyrelsen.

Et medlem kan medbringe én fuldmagt for et andet medlem. Dette er en personlig fuldmagt.
 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel, med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse sendes pr. mail til den mailadresse, der er opgivet ved
indmeldelse i foreningen. Bestyrelsen påtager sig intet ansvar ved forkert oplyst- eller ændret
mailadresse.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 1 uge før
generalforsamlingen sammen med endelig dagsorden.
 
Dagsorden ved generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af protokolfører
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
5. Kassereren aflægger regnskabsberetning og fremlægger revideret regnskab.
6. Behandling af fremkomne forslag
7. Valg til bestyrelse + 2 suppleanter.
8. Valg af revisor + suppleant
9. Fastsættelse af årskontingent for kommende år.
10. Eventuelt.

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel, med angivelse af
skriftlig dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når halvdelen af foreningens
medlemmer- eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 7: Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter der vælges på den ordinære generalforsamling
blandt de aktive medlemmer, hvis muligt. Hvis bestyrelsesposterne står tomme, opslås de atter ved
næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 2 og i lige år
afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er
repræsenteret jævnt rent geografisk.

Der vælges ligeledes 2 suppleanter, der sidder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde
af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant, der bor tættest rent geografisk.
Suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling.



Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.        

§ 8: Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Juniormedlemmer (under 15 år) betaler halv pris.

Manglende betaling af kontingent eller anden skyld til foreningen kan medføre sletning af
medlemskab, der skal dog altid afsendes mindst en rykker før sletning finder sted.

§ 9: Udmeldelse

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, meddeles dette skriftligt til foreningen inden et nyt
medlemsår begynder.

§ 10: Eksklusion

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer ekskludere et medlem for et bestemt åremål, såfremt det pågældende medlem ved sin
adfærd findes at have skadet foreningens interesser.

Ønsker et medlem genindmeldelse, skal det tages op på næstkommende generalforsamling.

§ 11: Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12. Opløsning af foreningen.

Ved opløsning af foreningen skal der afholdes 2 generalforsamlinger, med mindst 4 ugers
mellemrum.

Foreningens midler tilfalder ved opløsning, Svenska Russavelsföreningen og skal anvendes til gavn
for russ på Lojsta Hed på Gotland.

§ 13: Avlsprogram

Foreningens avlsprogram fremgår af bilag 1, der er en integreret del af nærværende vedtægter.

§ 14: Registrering og stambogsføring

SEGES varetager registrering og stambogsføring af Gotlandsruss i Danmark. Ansvaret overfor den
kompetente myndighed vedrørende avlsprogrammet og dets gennemførelse jf.
Dyreavlsforordningen bilag I, del 2 og 3, ligger hos DGA



§ 15: Repræsentation i tilsluttede organisationer.
 
Formanden er medlem af Svenska Russavelsföreningen og Fødevarer & Erhverv, v/SEGES,  i
Danmark.

Øvrig repræsentation deles ud i bestyrelsen og kan i særlige tilfælde uddelegeres til medlemmer
uden for bestyrelsen.
   

§ 16: PR for foreningen

Foreningen bestyrer en hjemmeside www.dansk-gotlandsruss.dk og en tilsvarende på Facebook.
Her vil information om foreningens aktiviteter fremgå.

§ 17: Voldgift

Stridigheder med avlere samt vedrørende anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af
disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand,
udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov
nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Således enstemmigt vedtaget på foreningens generalforsamling afholdt den 17. september 2020.

http://www.dansk-gotlandsruss.dk

