
Hjallerup d. 04.02.2020

Forslag til vedtægtsændring ved Dansk Frieser Forbunds generalforsamling d. 29/2 - 2020

NUVÆRENDE
3.3. Stemmeret opnås ved alm. Kontingent som giver 1 stemme, husstands kontingent giver 2 
stemmer og sport kontingent giver 1 stemme. Et medlemskab giver 1 stemme, foreninger, firmaer 
og selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme. Alm. kontingent giver 1 stemme. 
Husstandskontingent giver 2 stemmer. Sports kontingent giver 1 stemme (Kun medlem af DFF) 
Støttekontingent giver ingen stemmeret.

FORSLAG TIL ÆNDRING
3.3. Stemmeret opnås ved følgende
Alm. medlemskab giver 1 stemme
Husstands medlemskab giver 2 stemmer
Sports medlemskab giver 1 stemme
Støtte medlemskab giver ingen stemmeret
Foreninger, firmaer og selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme

For alle er det gældende, at der senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen, er betalt 
medlemskontingent til indeværende år.

NUVÆRENDE
4.1. Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på 
generalforsamlingen. Hvis flere end 2 suppleanter skal indkaldes, skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen er på valg. Højst 1 medlem fra en 
husstand / postadresse kan vælges til bestyrelse.

FORSLAG TIL ÆNDRING
4.1. Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på 
generalforsamlingen. Hvis flere end 2 suppleanter skal indkaldes, skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen er på valg. 
Der kan højst sidde 1 medlem fra en husstand, familiemedlemmer i 1. led og samlevende.

NUVÆRENDE
4.6. Kassereren skal løbende overvåge forbundets pengeforhold og føre kassebog. På den 
ordinære generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab.  
Regnskabet skal overholde god regnskabspraksis og som minimum indeholde. 
a) Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Forbund. 
b) Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde tid, sted og formål. 
c) Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret. 
d) En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser Forbunds ejendom, og hvem der er ansvarlig for
det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet til 0 DKK. 



e) Omkostninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. omkostninger til eksempelvis kørsel og kåring
er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de er afholdt. 
f) Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF medlemmer ikke har betalt, 
indtægtsføres kontingentet ikke, og de regnes ikke længere for medlemmer. 
g) Regnskabet skal præsenteres med detaljeret noter på de største udgiftsposter. 
h) Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i forbindelse med udførsel af 
bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring, overnatning og repræsentation, må 
gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem og suppleant.

FORSLAG TIL ÆNDRING   

4.6. Kassereren skal løbende overvåge forbundets pengeforhold og føre kassebog. På den 
ordinære generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab.  
Regnskabet skal overholde god regnskabspraksis og som minimum indeholde 
a) Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Forbund. 
b) Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde tid, sted og formål. 
c) Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret. 
d) En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser Forbunds ejendom, og hvem der er ansvarlig for
det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet til 0 DKK. 
e) Omkostninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. omkostninger til eksempelvis kørsel og kåring
er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de er afholdt. 
f) Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF medlemmer ikke har betalt, 
indtægtsføres kontingentet ikke, og de regnes ikke længere for medlemmer. 
g) Regnskabet skal præsenteres med detaljeret noter på de største udgiftsposter. 
h) Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i forbindelse med udførsel af 
bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring, overnatning og repræsentation, må 
gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem og suppleant.
i) en samlet oversigt over ekstraudgifter til renter/ rykkergebyrer ved for sent betalte regninger.

NUVÆRENDE
7.1. I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have 
konsulteret F.P.S.’s vedtægter. 
7.2. Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft efter endt generalforsamling

FORSLAG TIL ÆNDRING
7.1. I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have 
konsulteret F.P.S.’s vedtægter. 
7.2. Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft efter endt generalforsamling.
Disse ændringer skal, inden 1 md fra afholdt generalforsamling, være ajourført med ændringsdato 
og ligeledes være fuldt tilgængelige for alle på Dansk Frieser forbunds hjemmeside. 

Indsendt af Helle Snebang Jørgensen, Hjallerup




