Verdensforbundet for Tysk Langhår (WV - DL) grundlagt 29. sept. 2010
Weltverband Deutsch Langhaar (WV – DL) e.V. gegründet 29. Sept. 2010
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Vedtægter for
Verdensforbundet for Tysk Langhår, registreret forening.

I bestræbelserne på at fremme avl, jagtlig brug og udbredelse af den i Tyskland
hjemmehørende jagthunderace Tysk-Langhår i overensstemmelse med racens jagtmæssige
formål, og at harmonisere avls-, uddannelses- og hundeholds betingelser med det formål at
bevare racens standard (FCI 117b), og med den hensigt at ville fremme og udvide et
konstruktivt og produktivt samarbejde mellem Tysk Langhårs foreninger i verden, ved
bortfald af politiske begrænsninger og generhvervelse af fri etableringsret, var repræsentanter
for Tysk-Langhårs foreninger fra hele verden den 29.09.2010 samlet i St. Wendel, med det
formål at grundlægge ”Verdensforbundet Tysk Langhår”, registreret forening, med følgende
vedtægter:

§1
Navn og hovedsæde
Forbundet fører navnet ”Verdensforbundet Tysk-Langhår”, forkortet ”WV-DL”. Den er
opført i foreningsregisteret i amtsretten i Hanau med Nr….., herefter med tilføjelse
”registreret forening”.
Forbundet har sæde i Hanau/Tyskland.

§2
Formål
Verdensforbundet ser sig som en international, frivillig sammenslutning af nationale
racehunde avlsforeninger for jagthunderacen ”Tysk-Langhår”.
I overensstemmelse hermed er det Verdensforbundets ønske, at fremme alle bestræbelser for
opfyldelse af Den Internationale Kynologiske Føderations (F.C.I) gældende standard for
racerenhed i type, i egenskaber og jagtmæssige anvendelsesformål.
Verdensforbundet virker uegennyttigt. Verdensforbundets midler må kun anvendes til
vedtægtsmæssige formål.
Medlemmerne får intet honorar i deres egenskab af medlem, heller ingen særlige tilskud af
Verdensforbunds midler. Herudover må intet medlem begunstiges med uhensigtsmæssigt høje
vederlag for udgifter, der er fremmed for Verdensforbundets vedtagne formål. Alle der har et
tillidshverv virker uegennyttigt.
Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke diæter. Godtgørelse af udlæg for de enkelte
medlemmer afholdes af det respektive Landsforbund.
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§3
Midler til opnåelse af formål
Som midler til gennemførelse af disse vedtægter gælder i særdeleshed:
- Støtte til repræsentation i racemæssige anliggender i spørgsmål fra nationale og
internationale racehunde avlsforeninger.
- Global at fremme avl, træning og hundehold, ved at udvikle alment bindende forskrifter, i
overensstemmelse med lovbestemmelser i de enkelte medlemslande, for "Tysk-Langhår".
- Støtte til racens bevarelse og fremme af dens relevante jagtlige brug ved nationale og
internationale forbund og institutioner.
- Fremme af dyrevelfærd, ved at tilnærme avl, opdræt og uddannelsesbestemmelser til de
dyrebeskyttelsesmæssige retslige forhold.
- Koordinering af fælles internationale arrangementer,
- Gennemførelse af jagtlige anlægs- og brugs prøver i overensstemmelse med nationale
retningslinjer, og de i racestandarden beskrevne jagtlige formålsbestemmelser.
- Intensiv udveksling af erfaringer på alle områder, der fremmer ”Tysk-Langhår” globalt.
- Fastholdelse af racestandarden for ”Tysk-Langhår” globalt.
- Global sikring af ensartet fortolkning af FCI standarden for ”Tysk-Langhår”.
- Global håndhævelse af racenavnet "Tysk Langhår".

§4
Regnskabsår, tilhørssted
Regnskabsår er kalenderåret. Tilhørssted er Verdensforbundets hjemsted.

§5
Medlemskab
Kun nationale medlemsforeninger af ”Tysk Langhår”, som er medlemmer af den nationale
racehunde Avlsforbunds Centralorganisation, som igen er medlem eller associeret med F.C.I.,
kan være medlemmer af Verdensforbundet. Dette gælder også for en national Avlsforening,
der i sit hjemland er organiseret i et avlsforbund og som er anerkendt af det nationale
Avlsforbunds-Centralorganisation. (For eksempel, Skandinavien, Finland). Avlsforbund fra
lande, hvis nationale centralorganisation ikke tilhører eller er associeret med FCI, kan ikke
blive medlem af Verdensforbundet.
Erhvervelse af medlemskab kræver en ansøgning til sekretariatet, sammen med en kopi af
ansøgerens gældende vedtægter, dokumentation for medlemskab i et racehundeforbund iht.
ovenstående afsnit og en erklæring om at ville respektere Verdensforbundets vedtægter.
Optagelse i verdensforbundet besluttes af generalforsamlingen. Beslutningen kan også ske
ved skriftlig afstemning.
Medlemskabet kan afsluttes med en opsigelse. Denne skal være modtaget senest den 30.
september i et år og vil have virkning med udgangen af det efterfølgende kalenderår.
Ved udtrædelse af verdensforbundet, har den udgående klub ingen ret til udbetaling af midler.
Eksklusion uden varsel er tilladt, hvis et medlem på så graverende måde overtræder
foreningens formål, at adfærden betragtes som skadelig for foreningen. Eksklusion uden
varsel besluttes af generalforsamlingen. Beslutningen kan ske ved skriftlig afstemning. Det
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pågældende medlem garanteres en retfærdig høring. Eksklusionen er gældende fra
modtagelsen.
Mister et medlem de krævede forudsætninger for medlemskab iht. afsnit 1, kan medlemskabet
i Verdensforbundet kun opretholdes, hvis der ikke er tale om alvorlige overtrædelser af
avlsmæssig karakter eller graverende forseelser mod F.C.I.´s bestemmelser. Medlemskab af
Verdensforbundet stilles i bero indtil generalforsamlingen har truffet endelig beslutning.

§6
Højeste myndighed
Højeste myndighed i Verdensforbundet er:
- Generalforsamlingen
- Bestyrelsen.

§7
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes mindst hvert andet år. Den indkaldes af sekretæren,
på vegne af præsidenten, med en midlertidig dagsorden og med en indkaldelsesfrist på otte
uger. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved skriftlig indkaldelse pr. post. Rettidig frist
ses af poststemplet.
Præsidenten eller en vicepræsident leder generalforsamlingen.
På Generalforsamlingen har hvert medlem én stemme; den skriftlige indkaldelse skal kunne
fremvises, hvis stemmeberettigelse ikke varetages af den respektive medlemsforenings
formand. Hertil kommer, at præsidenten også har en stemme. Alle afstemninger sker åbent
ved simpelt flertal iht. de afgivne, gyldige stemmer. Ved stemmelighed er præsidenten eller
dennes stedfortræders stemme afgørende.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de gyldigt afgivne stemmer.
Forhandlingssproget er tysk, korrespondancen kan tillige også foregå på engelsk.
Hvert medlem kan stille forslag. Forslag skal ske skriftligt til sekretæren på et af de to sprog
(tysk, engelsk) og det skal sendes i to eksemplarer senest seks uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan, på foranledning af generalforsamlingen, forelægge hasteforslag, som der
stemmes om på generalforsamlingen. Der besluttes ved simpelt stemmeflertal.
Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er kun stemmeberettigede repræsentanter (max.
2) fra medlemsforeningerne og bestyrelsen. Stemmeberettigede medlemsrepræsentanter kan
ledsages af en tolk. Præsidenten kan tillade andre at få adgang til generalforsamlingen, hvis
det er i verdensforbundets interesse. Eventuelle rejseudgifter skal afholdes af de respektive
foreninger.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af beretninger fra formand og kasserer
3. Godkendelse af beretninger fra udvalgsformænd
4. Godkendelse af bestyrelsen
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5. Valg af de to vicepræsidenter og udvalgsformænd efter behov
6. Forelæggelse af forslag til beslutning
7. Diskussion af centrale emner i Verdensforbundet
8. Ophør af medlemsskab
9. Afgørelse om bibeholdelse af medlemskab i overensstemmelse iflg.§ 6, sidste afsnit
10. Beslutning om eventuelle bidrag og/eller fællesudgifter
11. Vedtægtsændringer og vedtagelse af forordninger
I nødstilfælde kan en beslutning gennemføres skriftligt især i tilfælde af opsigelser/eksklusion
af medlemskab. Der tages af sekretæren et referat fra generalforsamlingen, som underskrives
af præsidenten eller dirigenten. Dette referat tilsendes medlemmerne inden 2 måneder.

§8
Bestyrelse
Bestyrelsen består af præsidenten, som det prioriteres kommer fra moderlandet for TyskLanghår, samt af to vicepræsidenter der kommer fra to andre forskellige lande og en sekretær,
som udnævnes af præsidenten.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på fire år på de turnusmæssige
generalforsamlinger. De skal på tidspunktet for valget sidde i deres hjemlands bestyrelse.
Bestyrelsen udgøres i henhold til § 26 BGB af præsidenten og sekretæren. Hver af dem er
bemyndiget til at repræsentere verdensforbundet.
Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang om året. De bør så vidt muligt afholdes i et
land, hvor et bestyrelsesmedlem har sin bopæl. Møderne er fortrolige. Referat af møderne
tilsendes medlemsforeningerne.
Afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer; ved stemmelighed er
præsidenten eller dennes stedfortræders stemme afgørende. § 7 (afsnit 3) gælder tilsvarende.

§9
Udvalg
Ud over de højeste myndigheder (se § 6), kan man i Verdensforbundet udnævne udvalg til
specifikke opgaver. Disse foreslås af bestyrelsen og vælges på generalforsamlingen, og bliver
ansvarlige for udførelsen af de opgaver, de stilles.
I avlsspørgsmål er det Tysk-Langhårs forbunds avlskommission automatisk ansvarlig.
Internationale avlsspørgsmål afklares mellem det tyske langhårs forbunds avlskommission og
en repræsentant fra det respektive medlemsland.
Nationale avlsanliggender påhviler de respektive nationale avlsforeninger.

§ 10
Kontingent - Godtgørelse af udgifter
Et medlemskabskontingent kan kun fastsættes af generalforsamlingen. Større udgifter, der er
godkendt af generalforsamlingen, kan i slutningen af et kalenderår, iflg. en samlet
årsopgørelse afregnes svarende til medlemstal.
Sekretæren er ansvarlig for regnskabet i Verdensforbundet
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§ 11
Vedtægtsændringer - Opløsning af foreningen
Vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer på
generalforsamlingen. En ændring i vedtægterne eller af særlige bestemmelser er kun mulig,
hvis disse er angivet i dagsordenen.
Opløsning af verdensforbundet for Tysk-Langhår kan kun besluttes med et flertal på to
tredjedele. I påkommende tilfælde skal bestyrelsen afslutte løbende sager. Beslutningen om
opløsning indebærer ansvar for afvikling af foreningens midler.

§ 12
Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser
I tilfælde af tvivl om fortolkning af vedtægter, forslag og anden korrespondance er den tyske
udgave afgørende.
Ugyldigheden af en del af vedtægterne må ikke medføre ugyldighed af den øvrige del af
vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til, i disse tilfælde at foretage de nødvendige
ændringer og lade disse indskrive i foreningsregisteret. Det samme gælder for redaktionelle
ændringer.
Disse grundlægnings vedtægter blev besluttet den 29.09.2010 og underskrevet af følgende
stiftende medlemmer: (se bilag)
St. Wendel, 29. september 2010
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Verdensforbundet for Tysk Langhår den 29.
september 2010.
Underskrifter:
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