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LOVE OG VEDTÆGTER
Kapitel 1 - Foreningens navn, hjemsted og formål
§ 1 Navn, hjemsted, bomærke og organisatorisk tilknytning
Stk. 1

Foreningens navn er Knabstrupperforeningen for Danmark, og dens hjemsted er den til
enhver tid værende formands adresse.

Stk. 2

Foreningens bomærke er et K omkranset af et skjold. Bomærket er foreningens
brændemærke.

Stk. 3

Foreningens medlemmer er berettigede til at benytte foreningens bomærke. Bomærket
er mønsterbeskyttet.

Stk. 4

Knabstrupperforeningen for Danmark er tilsluttet Landsudvalget for Heste, der er
nedsat af De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug.

Stk. 5

Knabstrupperforeningen for Danmark er pr. 24. september 1998 EU-anerkendt af
Fødevaredirektoratet.

Stk. 6

Knabstrupperforeningen for Danmark er EU-anerkendt som fører af den oprindelige
stambog for knabstruppere jævnfør brev af 18.04.2002 fra Fødevaredirektoratet.

Stk. 7

Knabstrupperforeningen for Danmark har en samarbejdsaftale med SEGES, der
forestår den praktiske del af stambogsføringen og pasudstedelsen for foreningen
jævnfør ”Landsudvalget for Hestes Generelle Regelsæt for Stambogsføring”.

§ 2 Formål
Stk. 1

Knabstrupperen er en gammel dansk kulturrace. Foreningens formål er at virke til
bevarelse og fremme af knabstrupperavlen, for at bevare og fremavle den plettede
knabstrupper efter standarder vedtaget af generalforsamlingen. Dette formål søges
fremmet ved bl.a. stambogsføring, afholdelse af kåringer, registrering, obligatorisk
mærkning, afkomsfremstilling, udgivelse af blad, hjemmeside, føre salgsliste, forskning
samt medvirken og fremstilling ved dyrskue og lignende.

Kapitel 2 - Foreningens medlemmer
§ 3 Medlemmer
Stk. 1

Som medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål.

Stk. 2

Medlemskabet er personligt og lydende på navn og kan ikke overdrages til anden
person, dog kan foreninger og lignende optages som støttemedlemmer. Medlemskab
kan ikke tegnes for mindre end 1 år ad gangen og følger altid kalenderåret. Alle
medlemmer kan ændre medlemskab ved årsskiftet i forbindelse med kontingentbetaling.
Dog kan støtte og brugsmedlemmer, mod betaling af difference, opgradere til
Avlermedlemskab. Registrering/indførelse i stambogen er ikke betinget af medlemskab.
Udmeldelse skal ske til formand eller kasserer.
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Medlemskab opdeles i 3 typer:
•

Avlermedlemsskab; personligt eller familie.

•

Brugermedlemskab.

•

Støttemedlemskab

De 3 medlemstyper har forskelligt kontingent og giver forskellige rettigheder:
Støttemedlemskab giver ret til at modtage medlemsinformationer der udsendes via
trykte og elektroniske medier, ret til at deltage i foreningens medlemsmøder,
arrangementer, deltage i show og championatsliste i foreningsregi, dog ikke som
udstiller ved kåringer. Der gives ret til at deltage i generalforsamling uden stemmeret og
valgbarhed.
Brugermedlemskab giver ret til at modtage medlemsinformationer der udsendes via
elektroniske medier, giver ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og
arrangementer, deltage i show og championatsliste i foreningsregi, dog ikke som
udstiller ved kåring. Der gives ret til at deltage i generalforsamling uden stemmeret og
valgbarhed.
Avlermedlemskab kan tegnes for enkeltpersoner eller familier. Avlermedlemskab giver
fulde medlemsrettigheder, som ud over de rettigheder, som Brugermedlemmer har, også
giver ret til at få avlsgodkendte hingste optaget på foreningens hingsteliste, ret til at få
optaget salgsannoncer på foreningens hjemmeside, ret til at modtage trykte og digitale
medlemsinformationer, adgang til Hestedata, ret til at udstille dyr ved kåringer, shows
og championatsliste i foreningsregi, samt stemmeret og valgbarhed på
generalforsamlingen.
Stk. 3

Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.

Stk. 4

Medlemmer forpligter sig til, at data, der registreres eller er registreret, om medlemmets
heste frit kan benyttes af Knabstrupperforeningen til opfyldelse af foreningens formål,
samt til opfyldelse af de forpligtigelser, som Knabstrupperforeningen ved sin tilslutning
til Landsudvalget for Heste, og herunder SEGES, er underlagt. De registrerede data kan
ikke efterfølgende – heller ikke ved udmeldelse af Knabstrupperforeningen – kræves
slettet.

Stk. 5

Evt. tvister med avlere søges bilagt via Bestyrelse og Avlsledelse. Findes en løsning ikke,
bringes sagen for SEGES’ dertil oprettede råd.

Stk. 6

Såfremt et medlem overtræder foreningens love eller medvirker til skadende virksom
overfor foreningen kan vedkommende ekskluderes af foreningen med 3/4
stemmeflertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har dog ret til på førstkommende
generalforsamling at forelægge denne afgørelse, eksklusionen afgøres her ved
almindeligt stemmeflertal.

§ 4 Kontingent
Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales på anfordring for et regnskabsår ad gangen. Manglende betaling
efter yderligere påkrav berettiger foreningens bestyrelse til at slette vedkommende
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Stk. 2

Stk. 3

medlem, men fritager ikke dette for betaling af kontingent. Betaling af kontingent skal
ske senest 1. februar for at opnå stemmeret til generalforsamlingen.
Der er mulighed for at tegne et familiemedlemsskab. Kontingentet fastsættes på den
årlige generalforsamling. Dette giver en familie bestående af to voksne og
hjemmeboende børn under 18 år ret til at deltage i Knabstrupperforeningens
arrangementer. Familiemedlemsskab tegnes af en myndig person og giver 1 stemme til
generalforsamlingen, 1 medlemsblad og 1 adgang til HesteData.
Foreningen laver mulighed for, at man ved medlemsskab selv kan vælge, om man
ønsker medlemsbladet i trykt eller elektronisk form. Ved valg af sidstnævnte mulighed
reduceres medlemskontingentet tilsvarende tryk- og portoudgifter.

Kapitel 3 - Foreningens ledelse – Generalforsamling og Bestyrelsen
§ 5 Foreningens ledelse
Stk. 1

Foreningens organer er generalforsamling, bestyrelse, avlsledelse og revisorer.

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og gerne
hvert tredje år på Sjælland, og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Stedet for
generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stk. 4

Valg af dirigent og to stemmetællere.
Beretning om foreningens virksomhed ved formanden.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indleveret
inden udgangen af december måned til formanden. Kun aktive medlemmer kan stille
forslag til generalforsamlingen.
Af forslag, der vedrører ændringer i love, skal den eksakte formulering og indplacering
samt hvad forslaget evt. erstatter entydigt fremgå.
Af vedtagne forslag der vedrører ændringer i regler, og hvor den endelige indplacering
og formulering ikke er klar, sørger bestyrelsen for den endelige formulering og
indplacering. Indkomne forslag skal udsendes til samtlige medlemmer sammen med
indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når
kravet derom fremsættes af mindst 20 % af foreningens medlemmer opgjort ud fra
antallet af stemmeberettigede medlemmer ved den ordinære generalforsamling i
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indeværende år. Begæring om en sådan skal ske skriftligt til formanden, og
generalforsamlingen indkaldes derefter med varsel, som det er gældende for en ordinær
generalforsamling. Stemmeret til ekstraordinær generalforsamling har de medlemmer,
som er stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling i indeværende år.

§ 8 Afstemning
Stk. 1

Denne skal ske ved personlig fremmøde. Al afstemning sker ved håndsoprækning, med
mindre der ytres ønske om skriftlig afstemning. Personvalg skal altid foregå skriftlig.

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, mindst 3 medlemmer fra Jylland og mindst 3
medlemmer fra Øerne, og valget er gældende for 2 år, således at der hvert år afgår 3
eller 4 medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen har 2 suppleanter, så vidt muligt en fra Jylland og en fra øerne, som vælges
for et år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, en næstformand,
kåringskoordinator, en sekretær og en kasserer og fordeler i øvrigt forretningerne
imellem sig. Sekretær og kasserer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i enhver henseende med ansvar over for
generalforsamlingen. Foreningen forpligtes ved underskrifter af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov, herunder Avlsledelsen.

§ 10 Revision og regnskaber
Stk. 1

Blandt foreningens medlemmer vælges 2 revisorer, til hvem regnskaber med bilag skal
afgives mindst 14 dage før hvert års ordinære generalforsamling. Foreningens
regnskabsår er kalenderåret. Ved kassererskifte skal der foretages revision af regnskab.

§ 1 1 Avlsarbejdet
1. Knabstrupperforeningen for Danmarks bestyrelse udpeger Avlsledelsen, der forestår
foreningens avlsarbejde.
2. Avlsledelsen består af 5 medlemmer, 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene er
kåringskoordinatoren, 2 af Knabstrupperforeningen for Danmarks dommere og en ekstern
konsulent med en relevant baggrund, eksempelvis fra SEGES.
3. Avlsledelsen udpeges hvert år efter at bestyrelsen har konstitueret sig. Bestyrelsen kan til enhver
tid afsætte/udskifte et medlem af Avlsledelsen.
4. Avlsledelsen og Bestyrelsen tilsammen er ansvarlig for at udarbejde en avlsplan for foreningen.
5. Avlsledelsen varetager kåringer, registrering og stambogsføring samt andet, der vedrører
avlsarbejdet, herunder rekruttering og uddannelse af dommere samt afholdelse af
dommerkonferencer.
Avlsledelsen indstiller kåringskommissionen til bestyrelsen til godkendelse.
6. Avlsledelsen fastsætter nærmere regler om avlsarbejdet.
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Regler, som indebærer væsentlig ændring af gældende regler eller praksis, kan kun fastsættes i
samarbejde med bestyrelsen.
7. Foreningens formand kan til enhver tid deltage i Avlsledelsens møder og andre aktiviteter.

§ 12 Honorar m.v.
Stk. 1

Til assistance ved kåring, materialeprøve, registrering, stambogsføring og øvrige opgaver
er bestyrelsen berettiget til at antage lønnet hjælp.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer samt andre der tilsiges til bestyrelsesmøder, modtager dækning
for rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, møder i Landsudvalget og
lignende, svarende til statens laveste takster samt evt. beløb til dækning af fortæring
efter regning. Ved møder pålægges deltagerne at holde rejseudgifterne nede ved
koordineret samkørsel i videst muligt omfang.

Stk. 3

Bestyrelsen kan udbetale honorar til formand, kasserer, kåringskoordinator, redaktør og
webmaster.
Honoraret er pt. fastsat til kr. 3.000,00 pr. år.

§ 13 Lovændringer
Stk. 1

Til vedtagelse af ændringer i nærværende love kræves, at mindst ¾ af de, på en
generalforsamling tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer for
lovændringen.

Stk. 2

Til vedtagelse af ændringer i Avlsprogrammernes standarder og generelle
afstamningskrav kræves, at mindst ¾ af de, på en generalforsamling tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer, stemmer for ændringen.

Stk. 3

Øvrige ændringer vedtages ved simpelt stemmeflertal.

§ 14 Foreningens opløsning
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst ¾ af de, på en generalforsamling
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer for foreningens opløsning.
Opnås en sådan majoritet ikke, vil en ny generalforsamling være at indkalde med
sædvanligt varsel, og på denne afgøres vedkommende spørgsmål ved simpelt
stemmeflertal. Evt. kassebeholdning skal ved en sådan opløsning af foreningen gives til
velgørende formål indenfor hesteavlen.
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