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Vedtægter for Kreds 1 
Danmarks civile Hundeførerforening 
 
 
1. Kredsens navn og område 
 
1.1 DcH Kreds 1. 

 

1.2 Kredsen har sit hjemsted og værneting ved den til enhver tid værende kredsformands 
      bopæl. 
 
 
2. Formål 
 
2.1 Kredsene skal sikre lokalforeningerne en lokal samhørighed, være bindeled til  
      hovedbestyrelsen       
      samt gennemføre arrangementer i DcH-regi. 
 
2.2 Kredsformanden skal repræsentere lokalforeningerne i landsforeningen (DcH). 
 
2.3 Kredsrådets opgave er at: 
     - samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH´s 
       formålsparagraf 
     - til stadighed efterlever beslutninger taget af landsforeningens kompetente forsamlinger 
       og udvalg 
     - være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens 
       virkeområde og udtale sig om sådanne før hovedbestyrelsens godkendelse 
     - fastlægge en konkurrenceplan for kredsen 
     - fastsætte startgebyrets størrelse ved kreds- og landsdækkende konkurrencer i 
       kredsen. Gebyret vedtages på et kredsrådsmøde efter indstilling fra bestyrelsen. 
     - foranledige uddannelse af instruktører i overensstemmelse med landsforeningens 
       retningslinjer 
     - foranledige uddannelse af dommeraspiranter 
     - foranledige efteruddannelse af dommere 
     - oprette dommercentral 
     - oprette og bevare en sporlæggercentral så længe der er behov 
     - indstille kandidater til landsforeningens udvalg 
     - bistå lokalforeninger med råd og vejledning 
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3. Medlemmer 
 
3.1 Kredsrådet, som er kredsens højeste myndighed, består af max. to repræsentanter 
      fra hver lokalforening samt medlemmerne af kredsbestyrelsen, kredskonsulent,  
      kredseftersøger 
      samt kredsens medlemmer af landsforeningens udvalg inkl. Initiativfonden 
      (udvalgsmedlemmer og kredsens medlem af Initiativfonden, dog uden stemmeret). 
      Landsforeningens udvalgsmedlemmers udgifter betales af udvalget, bortset fra kredsvalgte 
      i Kreds 
 
 
 
 
Faste udvalg 
Der nedsættes følgende faste udvalg i Kreds 1: 
      Dommerudvalg  
      Konkurrenceudvalg 
      Uddannelsesudvalg 
Hver udvalgsformand vælges på kredsgeneralforsamlingen for en funktionsperiode på 2 
år. 
En formand for et landsudvalg kan ikke samtidig være formand eller medlem af et tilsvarende 
kredsudvalg. 
Formanden for dommerudvalget vælges i lige år, på det årlige dommermøde af dommerne, 
og godkendes af kredsrådet. 
Man skal være uddannet dommer og fungere aktivt som sådan for at kunne blive valgt 
som formand for dommerudvalget. 
Formanden for konkurrence- og uddannelsesudvalget vælges i ulige år. 
Valgene foretages i henhold til vedtægterne i § 5. 
Øvrige udvalgsmedlemmer indstilles til godkendelse af kredsbestyrelsen, af den enkelte 
udvalgsformand, og følger formandens valgperiode. 
 
4. Kredsbestyrelsen 
 
4.1 Kredsrådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for kredsrådets virke. Bestyrelsen 
      består af minimum tre medlemmer. Kredsformand, næstformand/sekretær og kasserer 
      vælges direkte af generalforsamlingen. Disse udgør samtidig kredsens forretningsudvalg. 
      Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen udgør kredsens daglige ledelse og varetager 
      kommunikationen med lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelsen. 
 
4.2 Kredsformanden er tillige medlem af landsforeningens hovedbestyrelse som repræsentant 
      for kredsen. 
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4.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver. Hvis sådanne 
      udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse, hvor udvalgenes 
      formænd er bestyrelsesmedlemmer. 
 
4.4 Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen holder de nødvendige forretningsudvalgsmøder/ 
      bestyrelsesmøder - mindst et pr. kvartal 
 
      Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis forretningsudvalget/kredsbestyrelsen 
      skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det. 
      Bestyrelsen udsender referater over bestyrelses- og kredsrådsmøder til formændene 
      for samtlige kredsens lokalforeninger og til DcH’s forretningsfører senest 2 uger efter 
      hvert møde. 
 
4.5 Beslutninger truffet af bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed 
      er kredsformandens stemme afgørende. 
 
4.6 Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen 
      på sit konstituerende møde en formand, der virker til næste kredsgeneralforsamling. 
      Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, 
      der virker indtil førstkommende kredsgeneralforsamling. 
 
5. Ordinær kredsgeneralforsamling 
 
5.1 Med mindst 14 dages forudgående varsel indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær 
      generalforsamling, som afholdes mellem 15. februar og 1. marts (begge dage inklusive). 
      I Kreds 1 altid den næstsidste onsdag i februar måned. 
 
      Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen indhenter, i god tid før kredsgeneralforsamlingen, 
      lokalforeningernes forslag til kandidater til de poster, hvortil der foretages valg, og 
      udsender kandidatliste sammen med indbydelsen til kredsgeneralforsamlingen. Der kan 
      dog på selve kredsgeneralforsamlingen opstilles nye kandidater. 
      Indbydelse udsendes mindst 3 uger før afholdelsen. 
      I indbydelsen til ordinær generalforsamling skal også foreligge forretningsudvalgets/ 
      kredsbestyrelsens forslag til kredskontingent pr. medlem af lokalforeningerne. 
      Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
      senest den 15. januar. 
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5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende 
      punkter: 
     1. Valg af dirigent. (Dirigenten behøver ikke at have sæde i kredsrådet, men skal 
          være DcH-medlem). 
     2. Beretning fra kredsformanden og udvalgsformænd 
     3. Aflæggelse af regnskab 
     4. Indkomne forslag 
     5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende kalenderår (forslag skal foreligge fra 
          forretningsudvalget/kredsbestyrelsen) herunder budget for indeværende og næste år. 
     6. Valg af kredsformand (ulige år) 
     7. Valg af næstformand/sekretær (lige år) 
     8. Valg af kasserer (lige år) 
     9. Valg af suppleant for kasserer 
     10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
     11. Valg af suppleanter 
     12. Valg af to revisorer - én hvert år 
     13. Valg af revisorsuppleant 
     14. Valg af kredsens medlem af ordensudvalget (ulige år) 
     15. Valg af kredsens initiativfondsmedlem (ulige år) 
     16. Eventuelt valg til øvrige poster 
     17. Eventuelt 
 
5.3 Beslutninger og afgørelser træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. 
      Afstemning foregår efter nedenstående regler: 
      Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1/3 af lokalforeningerne forlanger det, eller 
       forretningsudvalget/bestyrelsen bestemmer det. 
 
5.4 Hvis der er mere end en kandidat afgøres valget ved simpelt flertal. Blanke og 
      ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun en kandidat 
      er vedkommende valgt uden afstemning. Alle valgperioder (også suppleanternes) 
      er 2-årige. Genvalg kan finde sted. 
 
     Ved valg af kredsformand, jfr. dagsordenens punkt 6, skal der altid foretages skriftlig 
     afstemning, også hvis der kun er én kandidat. Er der kun én kandidat skal vedkommende 
     opnå mindst 50% af de afgivne stemmer for at blive valgt. (Blanke og ugyldige 
     stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen) Får kandidaten ikke over 50% af de 
     afgivne stemmer er der følgende muligheder: 
 
     1. der kan melde sig en ny kandidat på dagen, der så kan vælges efter ovenstående 
         regler. 
     2. opnår ingen valg efter ovenstående regler pålægger Kredsrådet kredsbestyrelsen 
         at indkalde til ekstraordinær Kredsgeneralforsamling efter reglerne i §6 
         for valg af ny kredsformand. 
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5.5 Valgbar er ethvert medlem af lokalforeningerne i kredsen. 
 
 
5.6 Adgang til generalforsamlingen har kredsbestyrelsen inkl. formændene for de af 
      kredsrådet evt. nedsatte udvalg samt max. to repræsentanter fra hver lokalforening 
      samt kandidater, der stiller op til poster samt kredskonsulent, kredseftersøger samt 
      kredsens medlemmer af landsforeningens udvalg inkl. Initiativfonden (udvalgsmedlemmer 
      og kredsens medlem af Initiativfonden, dog uden stemmeret). 
      Landsforeningens udvalgsmedlemmers udgifter betales af udvalget, bortset fra kredsvalgte 
      i Kreds 1. 
      Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. 
      Nye vedtægter for kredsen kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen. 
 
5.7 I forbindelse med afstemninger på generalforsamlingen har hver lokalforening det antal 
      stemmer, som lokalforeningens størrelse pr. 31. december berettiger dem til i henhold 
      til nedenstående: 
       1 - 50 lokalforeningsmedlemmer giver tre stemmer. 
     51 - 100 lokalforeningsmedlemmer giver fire stemmer. 
     101 - 200 lokalforeningsmedlemmer giver fem stemmer. 
     201 - lokalforeningsmedlemmer giver seks stemmer. 
     Medlemmer af kredsbestyrelsen har hver én stemme. 
 
5.8 Kredse med ulige numre vælger formand, medlem til ordensudvalget og 
      bestyrelsesmedlem til Initiativfonden i ulige år. Kasserer og næstformand vælges i lige 
      år. 
 
5.9 Kredse med lige numre vælger formand, medlem til ordensudvalget og bestyrelsesmedlem 
      til Initiativfonden i lige år. Kasserer og næstformand vælges i ulige år. 
 
5.10 Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder 
        næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære 
        kredsgeneralforsamling. 
 
5.11 Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH’s Ordensudvalg i henhold til landsforeningens 
        vedtægter punkt 8.7. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med 
        et bredt kendskab til foreningens virke og forhold. 
        Ordensudvalgets medlem er ikke medlem af kredsbestyrelsen. 
 
6. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling 
 
6.1 Bestyrelsen eller et flertal af kredsrådet kan kræve, at der afholdes ekstraordinær  
      generalforsamling. 
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6.2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers forudgående 
      varsel. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges 
      indkaldelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 
      fire uger efter, at kredsformanden er orienteret om, at ekstraordinær generalforsamling 
      kræves afholdt vedlagt dokumentation for, at betingelserne for kravet 
      er opfyldt. 
 
6.3 Beslutninger og afgørelser træffes efter reglerne i vedtægternes punkt 5. 
 
 
7. Økonomi 
 
7.1 Kredsrådets regnskabsperiode følger kalenderåret. 
 
7.2 Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 1. februar. Det reviderede 
      regnskabet fremsendes til lokalforeningerne senest 8 dage før den ordinære 
      generalforsamling. 
 
7.3 Regnskab, bilag mm. skal opbevares i mindst fem år efter godkendelse. 
 
7.4 Alle hverv under kredsrådet er ulønnede. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og 
     diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens tjeneste.  
 
8. Ophør 
 
8.1 Kredsene kan kun nedlægges, hvis landsforeningens landsmøde træffer 
      beslutning herom. Beslutning kræver flertal, svarende til vedtægtsændringer i henhold 
      til landsforeningens vedtægter.  
 

---o0o--- 
 
 

Vedtaget på landsmøde den 17.3.2018 samt kredsgeneralforsamlingen den 20/02 2019 
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