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VEDTÆGTER FOR LANGHÅRSKLUBBEN 

 
§ 1. Klubbens navn er ”LANGHÅRSKLUBBEN”. Klubben er stiftet den 3. marts 1979 
 
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. 
 
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love 
og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, 
stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst. 
 
Stk.4. Klubben er og skal være medlem af Weltverband Deutsch Langhaar e.v. 
 
§ 2. Organisation. Klubben er opbygget med: 
 
a) Urafstemning § 16 stk. 2 
b) Generalforsamling § 14 – 16 
c) Bestyrelse  § 10  
d) Medlemmer  § 6   
e) Avlsudvalg  § 10 stk. 5 
f) Kredsene  § 5 
 
§ 3.  Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og 
internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Tysk Langhår og gennem oplysning om 
hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, 
herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. 
 
§ 4.  Klubben er DKK´s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Tysk Langhår. Klubben er berettiget 
til, efter aftale med DKK, at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. Avlsforbud og 
restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner 
kræver dog godkendelse fra DKK´s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. 
  
§ 5.  Klubben er opdelt i kredse som er geografisk bestemt. Kredsenes opgave er at varetage lokale opgaver 
under ansvar over for bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen nedsætter en hvalpeformidling. Det er hvalpeformidlingens opgave at formidle hvalpe avlet af 
Langhårsklubbens medlemmer og herunder oplyse om forældredyrenes registrerede sundhedsresultater, samt 
registrerede udstillings- og prøveresultater.  
  
Avlsvejledning og hvalpeformidling. Bestyrelsen afsætter et beløb i klubbens budget til avlsvejledningens og 
hvalpeformidlingens arbejde. Avlsvejledningen og hvalpeformidlingens afgørelser kan ankes til bestyrelsen. 
 
§ 6. Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter skriftlig begæring herom og opfylder betingelserne 
for optagelse i DKK. 
Stemmeberettigede og valgbar i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder 
har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingent restance. jvf. § 8 stk. 1. 
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Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på 
klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 
 
§ 7. Hvis økonomien, efter bestyrelsens skøn, tillader det, udgives et medlemsblad et antal gange årlig samt et 
årsskrift. 
 
§ 8. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og skal 
være betalt senest 1. december. 
Medlemmer under 18 år betaler halvt kontingent. 
Folkepensionister og førtidspensionister betaler halvt kontingent. (Ikke efterløn) 
 
Stk. 2. Familiekontingent. For hvert medlem, ud over det første på en given husstand, betales halvt 
kontingent. Et ”Husstandsmedlem” har samme rettigheder som medlemmer der betaler helt kontingent, men 
modtager ikke forsendelser. 
 
Stk. 3. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen fritage æresmedlemmer og medlemmer, hvor 
forholdende i øvrigt taler herfor, for kontingent. 
 
§ 9. Udmeldelse kan kun ske til kassereren pr. 1. december. 
 
§ 10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen, på 
den ordinære generalforsamling. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde 
senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan 
offentliggøres. 
Der afgår efter tur henholdsvis 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen.  
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, sidder dette bestyrelsesmedlems valgperiode ud. 
Er et bestyrelsesmedlem forhindret i fremmøde på flere på hinanden følgende møder, skal suppleanten 
indkaldes til disse møder. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Omkonstituering 
kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at 
disponerer over klubbens midler. 
 
Stk. 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK. 
 
stk. 4. Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte stående eller midlertidige udvalg. Samtlige udvalg, der 
nedsættes, arbejder under ansvar over for bestyrelsen, og deres afgørelser kan ankes til denne. 
Bestyrelsen skal nedsætte et avlsudvalg bestående af 3 medlemmer. 
 
§ 11. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige virke og for gennemførelse af de afgørelser, der er truffet 
på generalforsamlingen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for klubbens regnskab. 
 
§ 12. Regnskabet følger kalenderåret. Dette revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. 
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§ 13. Repræsentanter til DKK´s repræsentantskabsmøde udpeges af bestyrelsen. Klubbens repræsentanter skal 
ifølge DKK´s love være medlem af DKK. 
 
§ 14. Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. 
Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. jf. 
dog § 16 og 17. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal fremgå af klubbens hjemmeside mindst 6 uger før 
generalforsamlingen afholdelse. Derudover kan klubbens medlemmer indkaldes via deres oplyste e-mail 
adresser, ligeledes 6 uger før. De medlemmer som ikke har internetadgang, eller ikke har oplyst klubben om 
deres e-mail adresse, skal indkaldes til generalforsamlingen via brev fremsendt med traditionel post. 
Evt. øvrig annoncering kan besluttes af den til enhver tid siddende bestyrelse.  
 
Stk. 2. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
a. 1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere. 

 
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene. 
 
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. 
 
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
 
e. Indkomne forslag. 
 
f. Valg til bestyrelsen: Ved valg til bestyrelsen kan der afgives lige så mange stemmer, som der er 

ledige poster i bestyrelsen. 
 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2 for et år). 
 
h. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 
e.                 Eventuelt. 
 
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på klubbens generalforsamling indsendes til formanden senest 4 uger 
inden generalforsamlingen.  
 
Stk. 4. Vedtagelser på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede, ved relativ simpelt 
flertal. (Se endvidere § 18). 
 
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 25 % af 
medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. 
Indkaldelse skal ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel. 
 
§ 16. Såfremt en 1/3 af de tilstedeværende på en generalforsamling kræver det, kan et forslag, der vedtages på 
den pågældende generalforsamling, sendes til urafstemning blandt samtlige af klubbens medlemmer. 
 
Stk. 2. Et flertal af bestyrelsen kan til en hver tid sende emner eller forslag til urafstemning blandt samtlige af 
klubbens medlemmer. 
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Stk. 3. Forslag der alene vedrører økonomi eller disciplinærsager, kan aldrig gøres til genstand for 
urafstemning. 
 
§ 17. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes 
disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 
 
Stk. 2. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 
a) Tildeling af 
 1.) misbilligelse 
 2.) eller advarsel. 
b) Frakendelse af kennelmærke. 
c) Frakendelse af tillidshverv. 
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. 
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. 
f) Eksklusion. 
g) Nedlæggelse af avlsforbud. 
 
Stk. 3. Langhårsklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter 
kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende 
bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes 
nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den 
eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26. 
 
Stk. 5.  En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog 
højst i 6 måneder. 
 
§ 18. Opløsning af klubben kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling, med 2/3 flertal af de gyldige afgivne stemmer, dog fraregnet blanke stemmer, og derefter 
ved urafstemning, ligeledes med 2/3 flertal af de gyldig afgivne stemmer, dog fraregnet blanke stemmer. 
 
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter 
indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 
 
§ 19. Disse love træder i kraft efter vedtagelse på den stiftende generalforsamling den 3. marts 1979, med 
påførte ændringer vedtaget af bestyrelsen den 27. oktober 1979, den 14. december af DKK og 
 
 
Den 06.04.1980 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 09.03.1984 
Den 03.07.1982 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 09.03.1984 
Den 28.05.1983 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 09.03.1984 
Den 26.05.1983 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 21.01.1985 
Den 18.05.1985 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 09.09.1985 
Den 24.05.1986 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 25.06.1987 
Den 14.05.1988 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 31.10.1990 
Den 26.05.1991 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 22.05.1992 
Den 13.02.1993 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 15.04.1993 § 3-6-7. 
Den 17.02.1996 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 17.04.1997 
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Den 22.02.1997 på generalforsamlingen   Godkendt af DKK 14.04.1997 
Den 02.12.1998 ved urafstemning (ændring af vedtægter) Godkendt af DKK 12.01.1999 
Den 19.02.2000 på generalforsamlingen (ændring af klubnavn)  Godkendt af DKK 20.04.2000 
Den 19.02.2000 på generalforsamlingen (championatkrav) Godkendt af DKK 20.04.2000 
Den 22.02.2003 på generalforsamlingen (ændring af vedtægter)  Godkendt af DKK 27.05.2003 
Den 19.02.2005 på generalforsamlingen (ændring af vedtægter) Godkendt af DKK 17.03.2005 § 12 
Den 19.02.2006 på generalforsamlingen (ændring af vedtægter) Godkendt af DKK 01.03.2006 § 6 
Den 15.02.2009 på generalforsamlingen (ændring af vedtægter) Godkendt af DKK 12.03.2009 § 8,5 
Den 21.02.2010 på generalforsamlingen (tilføjelse til vedtægter) Godkendt af DKK 
Den 17.02.2013 på generalforsamlingen (ændring af vedtægter)  Godkendt af DKK 15.04.2013 § 3-8-12 
Den 23.02.2014 på generalforsamlingen  (ændring af vedtægter) Godkendt af DKK 14.10.2014   
Den 16.02.2020 på generalforsamlingen (ændring vedr. pensionistkontingent og racens navn)  
     Godkendt af DKK 28.02.2020 
 


