Vedtægter for DH Ungdom
§1: Foreningens navn er Dansk Hestevæddeløb Ungdom (DH Ungdom) og har adresse Sletvej 2D, 8310
Tranbjerg.

§2: Foreningens formål er, udbrede interessen og kendskabet for pony- og ungdomssporten (benævnt
sporten) i Danmark. Foreningen skal skabe de overordnede retningslinjer for sporten i Danmark, herunder
fokus på reglementer, sportslig udvikling, økonomi samt rekruttering.

§3: Vedtægterne er gældende for alle ponyklubber, der er medlem af DH Ungdom. Medlemskab af DH
Ungdom giver mulighed for at afvikle og deltage i ponyløb på de af DTC og DG organiserede baner.
Ponyklubber, der ønsker medlemskab af DH Ungdom skal godkendes af bestyrelsen.

§4: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling inden
udgangen af april måned hvert år. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers
varsel. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemsforeningernes medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af vedtægter
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Orientering om økonomi
Drøftelse af fokusområder for kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til §5
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DH Ungdom i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med hertil knyttede bilag skal udsendes til medlemmerne
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres af bestyrelsen eller af mindst 2/3 af de til enhver tid i DH
Ungdom værende stemmer fra repræsentantskabet. Begæringen skal indeholde forslag til motiveret
dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse og afholdes senest 4 uger
efter.
Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og
foreningens opløsning kvalificeret majoritet, hvilket betyder 3/4 af de afgivne stemmer, hvor minimum 2/3
af DH Ungdoms repræsentantskab er til stede.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning – dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg, og
hvis dirigenten eller minimum 2 repræsentanter ønsker det.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§5: DH Ungdom ledes af en bestyrelse på 6 personer. Tre medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens
de tre øvrige medlemmer udpeges af DTC, DH og DG.
1) Hver ponyklub udpeger et medlem til repræsentantskabet.
2) Alle kan stille op til valg til bestyrelsen.
3) På den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet 3 medlemmer ind i bestyrelsen i DH
Ungdom. Alle fremmødte repræsentanter har en stemme. Ved stemmelighed på den 3. og sidste
bestyrelsesplads foretages der nyvalg imellem disse to personer. Kan dette ikke skille personerne ad,
foretages der lodtrækning.
4) Repræsentantskabet vælger ligeledes 2 suppleanter til sine pladser i bestyrelsen. Suppleanter fra
repræsentantskabet vælges for en 2-årig periode og har mulighed for genvalg.
5) Fra 2021 bliver 2 bestyrelsesmedlemmer valgt for en 2-årig periode og 1 bestyrelsesmedlem valgt for en
1-årig periode. Derefter vil der vælges 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
6) Dansk Hestevæddeløb, DTC og DG udpeger hver et medlem til bestyrelsen og blandt disse medlemmer
udpeges formanden for DH Ungdom. DH, DTC, DG udpeger selv stedfortræder.
7) Bestyrelsen vælger næstformanden efter afgørelse ved simpelt flertal.
Suppleanter til bestyrelsen inviteres med til bestyrelsesmøder (dog uden tale og stemmeret) og orienteres
om bestyrelsens arbejde.
Alle repræsentanter kan deltage i halvårlige møder, hvoraf den ene er den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen forpligter sig til at drøfte oplæg, som enkelte repræsentanter ønsker behandlet på et
bestyrelsesmøde. Der afholdes minimum 3 årlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens virksomhed skal til stadighed være nærmere beskrevet i en forretningsorden for bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af en række udvalgte fokusområder, som ex. sportslig
udvikling, sociale arrangementer og administration.
Disse udvalg ledes hver især af et medlem fra bestyrelsen og kan have deltagelse af op til 3 medlemmer fra
repræsentantskabet. Et medlem fra repræsentantskabet kan godt have sæde i flere udvalg.
Udvalg skal have forelagt alle sager inden for deres områder, som ikke er rene ekspeditionssager, ligesom
udvalgene selvstændigt kan optage sager til for behandling til fremlæggelse for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan overlade udvalgene at træffe afgørelser inden for deres område. Afgørelser af mere
vidtrækkende betydning eller spørgsmål, der frembyder væsentlige tvivl, skal dog forelægges den samlede
bestyrelse til afgørelse, og kan vedtages med simpelt flertal.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, udkræves mindst halvdelen af medlemmernes, deriblandt
formandens el. i hans fravær næstformandens tilstedeværelse. Afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På centrale områder som:
- Reglementer - Sportsdata - PR/markedsføring
udarbejder Dansk Hestevæddeløb de generelle retningslinjer og disse skal som udgangspunkt følges.
Referater skal være offentlig tilgængelige på www.danskhv.dk.
§ 6: Medlemmerne af DH Ungdom skal aflevere årsregnskaber og driftsbudgetter til DH Ungdom.
Bestyrelsen har ret til at fastsætte et tidspunkt for, hvornår de begærede oplysninger senest skal være DH
Ungdom i hænde.
§ 7: DH Ungdom hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke for DH Ungdom.

§ 8: Udtrædelse af DH Ungdom kan finde sted pr. 1. januar.
Udelukkelse af DH Ungdom kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, hvis et medlem foretager
dispositioner eller handlinger, der er i strid med DH Ungdoms formål eller er i strid med de for DH Ungdom
vedtagne regler og bestemmelser.
§ 9: DH Ungdom tegnes af: a) Formanden eller næstformand i foreningen.

Ovenstående vedtægter tiltrædes d. 23. februar.

