Vedtægter for
Fynssammenslutningen.
Område 4.

§ 1.
Foreningens navn er:
Dansk Politihundeforening, område 4, sektion 2, ”Fynssammenslutningen”.

§ 2.
Foreningens formål er, at samarbejde med sektion 1 og varetage politihundearbejdets
sportslige interesser i området og i samarbejde med lokalforeningerne foranstalte fælles
arrangementer inden for hundesporten jfr. Dansk Politihundeforenings vedtægter.

§ 3.
Medlemskab har samtlige aktive medlemmer i sektion 2 fra lokalforeningerne i området.
Optages kan endvidere aktive medlemmer i sektion 1 i området, men disse kan dog ikke på
områdemøderne/generalforsamlingerne vælges til områdeleder, områderepræsentant eller
suppleant i sektion 2.
§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af et udvalg:
Områdeleder: Formand – vælges for 2 år på lige år.
Områderepræsentant: Sekretær – suppleant for områdeleder – vælges for 2 år på ulige år.
Suppleant – (for områderepræsentanten) – vælges for 1 år.
Kasserer: vælges hvert år.
Samt som født bestyrelsesmedlem – alle lokalafdelingernes formænd eller andet
bestyrelsesmedlem udpeget af lokalforeningens bestyrelse.
Er områdelederen og repræsentanten samtidig lokalforeningsformand – og er et andet
bestyrelsesmedlem ikke udpeget – har denne stemmeret for 2.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

§ 5.
Årligt områdemøde/generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned, forslag
der ønskes behandlet på områdemødet/generalforsamlingen skal være skriftlige og være
områdelederen/formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
Indvarsling skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Alle beslutninger tages med simpelt stemmeflertal.
Der vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Ekstraordinært områdemøde/generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det
påkrævet – og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det
over for områdeledelsen (formanden) med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.

§ 6.
Kontingent for 1 år fastsættes på det årlige områdemøde/generalforsamling for tiden i
perioden fra den 1. januar til den 31. december.
Årskontingentet skal af afdelingerne være betalt til foreningens kasserer senest den 1. april.
Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af revisorerne.
Hvis en lokalforening ikke betaler rettidigt til landsforeningen (1/4), således at
Fynssammenslutningen ikke får tilskud fra landsforeningen, skal lokalforeningen selv betale
den til enhver tid gældende takst pr. medlem til ”Fynssammenslutningen”.

§ 7.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Over forhandlingerne føres protokol.
Dagsorden ved områdemøderne/generalforsamlingen jfr.
”Dansk Politihundeforenings vedtægter § 22”.
§ 8.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer i denne vedtægt kræves 2/3 af de på
områdemøderne/generalforsamlingen værende stemmer.
§ 9.
Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 10.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke denne forening hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover
kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

§ 11.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§ 12.
Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen på det
årlige områdemøde/generalforsamling, hvor der til vedtagelse kræves, at mindst 3
lokalafdelinger er repræsenteret med 1/3 medlemmer hver, og at ¾ af de på
områdemødet/generalforsamlingen værende stemmer afgiver stemmer derfor.
Vedtages forslaget skal områdemødet/generalforsamlingen tage stilling til, på hvilke måde
foreningens midler skal anvendes i hundesportens interesse.

