
Vedtægter for Danish Stock Horse Association 
(DKSHA) 

 
 

§ 1 Foreningens navn: 
Foreningens navn er Danish Stock Horse Association (DKSHA) 
Foreningen er en afdeling af The American Stock Horse Association (ASHA) og er 
forpligtiget til at følge de af ASHA fastsatte regler og bestemmelser. 
Dansk lov og gældende regler har dog forrang for ASHA regler og bestemmelser. 
 
§ 2 Foreningens formål: 
Formålet med Danish Stock Horse Association (DKSHA) er: 

• At fremme uddannelsen for Western Stock Horse entusiaster. 
• At undervise og formidle viden og færdigheder, for bedre at være i stand til at 

hjælpe sin hest til at kunne yde sit bedste, på en sikker og forsvarlig måde. 
• At kunne tilbyde økonomisk overkommelige Stock Horse workshops og shows til 

sine medlemmer. 
• At kunne opretholde og bevare western traditioner og arven om Stock-/ og Ranch 

horse historien. 
• At fremme anvendelsen af den til enhver tids gældende regelbog udarbejdet af 

ASHA for at kunne gennemføre, lede og dømme Western All – around Stock Horse 
shows. 

• At definere, fremme og forbedre kvaliteten af alsidige Western Stock Horse. 
Foreningen kan desuden afholde ASHA godkendte shows, eventuelt i samarbejde med 
andre interessegrupper i European Union. 
 
§ 3 Foreningens adresse: 
Foreningens adresse er enten Formandens eller Kassererens. 
 
§ 4 Medlemskab: 
Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i filosofien og ideen om Stock 
Horse, og som vil virke til at fremme foreningens formål. 
Ønske om medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Der kan optages enkelt – og youth medlemmer (u.18 år), samt passive medlemmer. 

1. Enkelt medlemskab er for personer der er fyldt 18 år, dette medlemskab giver 1 
stemme på Generalforsamlingen. 

2. Youth medlemskab er for personer, der den 1. Januar i indeværende år, er under18 
år. Et Youth medlemskab har en stemme på Generalforsamlingen gennem værge. 

3. Man kan opnå passivt medlemskab, hvor kontingentet udgør 50% af det til enhver 
tid fastsatte kontingent. Passive medlemskab er uden stemmeret på 
Generalforsamlingen. Passive medlemmer kan ikke blive Danske mestre eller 
deltage i ASHA/DKSHA arrangerede workshops. Dog kan der deltages i andre 



DKSHA ride arrangementer. Passive medlemmer kan ikke være medlem af 
bestyrelsen, men kan arbejde i forskellige udvalg. 

En samlet bestyrelse kan nægte et medlemskab, såfremt der er saglig grund herfor. 
Denne beslutning kan ankes på den førstkommende Generalforsamling. 
 
Medlemskab fornys årligt ved at indbetaling af et kontingent der forfalder 1. April. 
 
§ 5 Misligholdelse: 
Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens regler. Hvis et medlem misligholder 
eller krænker foreningens anseelse, kan bestyrelsen anmode den næste ordinære 
Generalforsamling om at ekskludere medlemmet. 
 
§ 6 Fornyelse af medlemskab: 
Medlemskab fornys årligt ved indbetaling af kontingent og forfalder pr. 1. April. 
Manglende betaling af kontingent medfører ophævelse af medlemskab. 
Medlemskab kan genoptages ved betaling af kontingent + evt. restance. 
 
§ 7 Udmeldelse af DKSHA: 
Udmeldelse skal ske skriftligt til Kassereren senest den 1. Marts til den følgende 1. April. 
Medlemmer, hvis kontingent ikke er betalt senest en måned inden Generalforsamlingen, 
betragtes som udmeldt. 
 
Personoplysninger behandles efter persondataloven, hvorefter mail adresser, fødselsdatoer 
mm bliver slettet i henhold til lovgivningen og skal oplyses på ny ved genindmeldelse. 
 
§ 8 Indkaldelse til- og afholdelse af Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen er DKSHA`s øverste myndighed. 
 
Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt i årets 1. kvartal, dog senest 28 marts 
 
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden, ved bekendtgørelse enten på 
foreningens hjemmeside, på foreningens Facebook side eller i en af foreningen fremsendt 
meddelelse til medlemmerne med mindst 28 dage varsel for en ordinær Generalforsamling 
og med 14 dages varsel for en ekstraordinær Generalforsamling. 
 
Beslutninger på Generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
 
Indkaldelsen angiver Generalforsamlingens dagsorden, der som minimum altid skal 
indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
7. Valg af Formand, valgt for 2 år (lige år) 



8. Valg af Næstformand, valgt for 2 år (ulige år) 
9. Valg af Kasserer, valgt for 2 år (ulige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (henholdsvis 2 i lige år og 2 i ulige år) 
11. Valg af suppleanter. 
12. Valg af Revisorer. 
13. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne til behandling på Generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og 
være Formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. De indkomne forslag 
og bestyrelsens egne forslag offentliggøres til medlemmer pr mail eller anden vis, senest 8 
dage før Generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringer på Generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med 2/3 
stemmeflertal af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal altid være udsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen, og være ledsaget af en 
begrundelse for forslaget udarbejdet af forslagsstiller. 
 
§ 9 Stemmeret: 
Der tilkommer hvert medlem èn stemme. Ethvert medlem kan møde med èn skriftlig 
fuldmagt fra et andet medlem. Alle medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret 
på Generalforsamlingen iht. § 4.a 
 
§ 10 Afvikling af Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forsamlingen og lader de nødvendige 
afstemninger afholde. 
Dirigenten lader udfærdige et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og 
formanden. 
 
Almindeligvis foregår afstemningen ved håndsoprækning, men kan ske skriftligt når 
dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 2 stemmeberettigede forlanger det. 
 
Valg af personer sker altid skriftligt, såfremt der er flere kandidater, end der skal vælges. 
 
Ved stemmelighed mellem 2 kandidater, foretages der omvalg mellem disse to; skulle 
stemmerne atter stå lige, gøres der brug af lodtrækning. 
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, dog kræver 
vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivende stemmer. Står stemmerne om et forslag 
lige (hvor ikke kvalificeret majoritet), er forslaget forkastet. 
 
 
§ 11 Eksklusion 
Såfremt bestyrelsen har indstillet et medlem til eksklusion, skal bestyrelsen forelægge 
beslutningen om eksklusion for Generalforsamlingen, hvis det indstillede medlem skriftligt 
stiller krav herom. Eksklusionen har herefter virkning såfremt 2/3 af de fremmødte 
stemmer for stadfæstelse af eksklusionen. 
 



Såfremt et medlem der er indstillet til eksklusion ikke inden 14 dage, efter at have 
modtaget bestyrelsens skriftlige begrundede indstilling, skriftligt meddeler at eksklusionen 
ønskes forelagt Generalforsamlingen, har eksklusionen virkning når 14 dages fristen 
udløber. I så fald skal Generalforsamlingen alene orienteres. 
 
§ 12 Ekstraordinær Generalforsamling 
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes efter beslutning taget på ordinær 
Generalforsamling, eller efter bestyrelsens beslutning. 
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes endvidere når mindst 1/3 af medlemmerne 
anmoder herom. Anmodning skal være ledsaget af et skriftligt og begrundet forslag, der 
skal behandles på Generalforsamlingen. 
 
Medlemmer indkaldes senest 21 dage efter anmodningen er modtaget af Formanden. 
 
Forlader man bestyrelsen i utide pga. uoverensstemmelse er man udelukket fra at stille op 
til bestyrelsen i 2 år, fra den dato man forlod bestyrelsen. 
 
§ 13 Bestyrelsen 
DKSHA ledes af en bestyrelse som består af 7 bestyrelsesmedlemmer. 
Heraf èn er foreningens Formand, og èn kasserer. Bestyrelsen vælges af 
Generalforsamlingen. 
 
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen 
på valg og to suppleanter. Genvalg kan finde sted. 
 
På Generalforsamlingen vælges henholdsvis Formand, Næstformand og Kassereren. Den 
resterende bestyrelse konstituerer sig selv med Sekretær og bestyrelsesmedlemmer samt 
evt. udvalgsmedlemmer, der selv fastsætter deres forretningsorden. Bestyrelsens 
afgørelsens afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er Formandens stemme 
afgørende. 
 
Bestyrelsen har den daglige drift og ledelse af foreningen, og kan søge fagkyndig bistand i 
fornødent omfang. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 
 
§ 14 Regnskab 
Kontingent fastsættes årligt af Generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 
 
Det påhviler Kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt 
udarbejde status. 
 
Regnskabsåret er fra d. 1 Januar til 31 December. 
 



Revisor vælges for 2 år af gangen af Generalforsamlingen. 
 
§ 15 Tegningsregler 
Foreningen tegnes af Formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogle hæftelser. Bestyrelsen er under fuld 
straffeansvar. 
 
§ 16 Foreningens opløsning 
Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom vedtaget på 2 hinanden følgende 
Generalforsamlinger, der afholdes med mindst èn måneds mellemrum, hvoraf den ene 
skal være den ordinære Generalforsamling. 
 
For at beslutning skal være gyldig kræves at opløsningen på den første Generalforsamling 
vedtages med mindst ¾ af de afgivende stemmer, og på den afsluttende 
Generalforsamling med simpelt stemmeflertal. 
 
Foreningens formue efter opløsningen anvendes til en hesterelateret velgørende formål 
vedtaget på den afsluttende Generalforsamling. 
 
Godkendt på Generalforsamling i Sorø den 08 Februar 2020. 
 


