
 

 

 

 

 
 
 

Vedtægter for Retrievernes Jagthundeklub. 
 
§ 1 Navn  
1. Klubbens navn er Retrievernes Jagthundeklub, herefter RJK.  
 
2. RJKs hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formands postadresse.  
 
 
§ 2. Formål.   
2.1. RJKs overordnede formål er at bevare og udvikle retrieveren som apporterende jagthund i Danmark, samt at 
udbrede kendskabet og glæden ved at gå på jagt og markprøve med veltrænede retrievere. 
   
2.2. RJKs formål er desuden at sikre, at retrievernes jagtlige egenskaber altid prioriteres højere i avlen end 
eksteriøret. Således skal fastholdelsen af typen ske ud fra en vurdering af brugsmæssige egenskaber, 
temperament og sundhedsmæssige tilstand.  
  
2.3. Avlsrestriktioner kan ikke etableres på baggrund af hundens eksteriør.   
 
 
§ 3 Opgaver   
3.1 At afholde markprøver i jagtsæsonen, der sikrer en fair afprøvning af de brugs- og temperamentsmæssige 
egenskaber.  
  
3.2 At afholde prøver uden for jagtsæsonen, der i sin afvikling i videst muligt omfang ligner jagt. 
   
3.3. At tilbyde medlemmerne træning med det formål at udvikle kvalificerede jagthunde, der kan deltage på RJKs 
prøver, og som kan fungere optimalt på jagt.  
   
3.4 At udgive et medlemsblad og/eller en elektronisk hjemmeside, der i omfang og udgivelsesfrekvens afspejler 
klubbens aktivitetsniveau, og hvis formål er at holde medlemmerne løbende orienteret om planlagte aktiviteter 
og nyheder af betydning for RJKs aktivitetsområde.   
 
 
§ 4 Organisation.   
4.1 RJKs organisation er opbygget hierarkisk således:  

 Urafstemning  

 Generalforsamling  

 Bestyrelse.   

 Medlemmer.   
 
4.2 Foreningsåret begynder, når den ordinære generalforsamling er afsluttet.   



§ 5 Medlemmer.   
5.1 Enhver person kan blive medlem. Efter et halvt års ubrudt medlemskab er medlemmet stemmeberettiget. 
Efter 1 års ubrudt medlemskab er medlemmet opstillingsberettiget til RJKs tillidsposter under forudsætning af, at 
medlemmet har løst jagttegn. Et medlem skal have været medlem i mindst 3 år for at kunne opstille til RJKs 
bestyrelse.  
 
5.2 Såfremt et medlem skader RJK eller handler i strid med disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at 
ekskludere det pågældende medlem. Ligeledes kan en person af samme årsag nægtes medlemskab. En 
eksklusions varighed skal meddeles den ekskluderede.  
 
5.3 En bestyrelsesbeslutning om eksklusion skal ske i samråd med en uvildig jurist, der betales af RJK.  
 
  
§ 6 Bestyrelsen.   
6.1 Bestyrelsens opgave er at arbejde for, at RJKs formål realiseres. Gennem god ledelse sikres det, at de 
økonomiske ressourcer anvendes på aktiviteter, der styrker formålet.  
 
6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   
 
6.3 Bestyrelsen lader det daglige arbejde ske gennem udvalg, hvor markprøveudvalg, træningsudvalg, 
sundhedsudvalg og økonomiudvalg er faste udvalg. Bestyrelsen kan beslutte at oprette andre ad hoc udvalg.   
 
6.4 Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og en 
kasserer. Senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamling afholder bestyrelsen konstituerende møde.   
 
6.5 Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – indkalder, med angivelse af dagsorden, til 
bestyrelsesmøder og leder disse. 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer kan skriftligt kræve afholdelse af 
bestyrelsesmøde. I sådanne tilfælde afholdes møde senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning.  
 
6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, er til stede.  
 
6.8 Sekretæren udarbejder et referat efter hvert bestyrelsesmøde. En kopi heraf henlægges i RJKs arkiv.  
 
6. 9 Bestyrelsen orienterer efterfølgende medlemmerne via RJKs hjemmeside om trufne beslutninger og forhold, 
der vedrører klubbens aktivitet.   
 
 
§7 Udvalg  
7.1 Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte udvalg og udpeger de enkelte medlemmer evt. 
efter indstilling fra udvalget.  
 
7.2 Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg. Kassereren er altid fast medlem af økonomiudvalget.  
 
7.3 Hvert udvalg konstituerer sig med en formand.  
 
7.4 Udvalgene arbejder selvstændigt indenfor det enkelte kompetenceområde, men til stadighed under 
bestyrelsens ansvar.  
  
 
 



7.5 Udvalgene udarbejder forslag, herunder dommerevaluering, træneruddannelse, dommeremner, 
træneremner, til beslutning i bestyrelsen. Bestyrelsen kan tilsidesætte udvalgenes indstillinger. Bestyrelsen og 
udvalg skal være i løbende kontakt.  
 
7.6 Der skal for hvert udvalg foreligge et kommissorium, der angiver, udvalgets arbejdsområde og kompetencer. 
Kommissorierne skal godkendes af bestyrelsen.  
 
  
§ 8 Generalforsamling.   
8.1 Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.   
 
8.2 Dato for afholdelse af generalforsamling meddeles i medlemsbladet og/eller på hjemmesiden senest 2 
måneder før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet, skal være den siddende formand i hænde senest 5 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag skal offentliggøres på RJKs hjemmeside senest 14 dage før 
afholdelse af generalforsamling. Det er bestyrelsens ansvar, at indsendte forslag fremsættes i en logisk rækkefølge 
og i en utvetydig form.  
 
8.3 Generalforsamlingen afholdes med minimum følgende dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent   

2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten.   

3. a) Bestyrelsens beretning og planer for fremtiden. b) Udvalgenes beretninger.   

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og ansvarsfritagelse.   

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for det kommende foreningsår.  

6. Valg af intern og ekstern revisor og revisorsuppleant.   

7. Indkomne forslag.   

8. Meddelelse om valg til bestyrelsen,  

9. Eventuelt.   
 
8.4 Forslag, undtaget vedtægtsændringer j.fr. § 13, der kommer til afstemning, kan vedtages ved almindeligt 
flertal.   
 
8.5 Dersom der er stemmelighed, bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   
 
8.6 Efter generalforsamlingen udarbejdes et referat, der godkendes af dirigenten og offentliggøres på 
hjemmesiden.  
 
  
  
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling    
9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten generalforsamlingen, et flertal af bestyrelsen eller mindst 
100 medlemmer skriftligt begærer dette til bestyrelsens formand, alternativt næstformand. Med begæringen skal 
medfølge en konkret dagsorden. Formand/næstformand skal kvittere for modtagelse af begæring.  
  
9.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at begæringen skriftligt er modtaget af 
formand/næstformand.   
  
 
 



9.3 Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal ske mindst 2 uger før afholdelse ved annoncering på 
hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelse samt dagsorden.    
   
9.4 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de punkter der fremgår af dagsordenen.  
  
  
§ 10. Valg til bestyrelse   
10.1 Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning.   
  
10.2 Urafstemning sker elektronisk gennem RJKs hjemmeside.  
  
10.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen, henholdsvis 2 og 3 personer. Genvalg kan finde 
sted.    
  
10.4 Udover de direkte valg til bestyrelsen, vælges der 2 suppleanter. Disse er valgt for et år ad gangen.   
  
10.5 Senest 1. februar foranlediger formanden for bestyrelsen, at der udsendes en meddelelse omkring opstilling 
af kandidater til bestyrelsen. Denne meddelelse skal indeholde regler for opstilling og hvor mange 
bestyrelsesmedlemmer der skal vælges, samt frist for indsendelse af forslag til kandidater. For suppleanternes 
vedkommende er det i.h.t. ovenstående 2 personer hvert år. Er der ved fristens udløb ikke indkommet det antal 
kandidater der skal vælges, skal der vælges bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter på generalforsamlingen.   
  
10.6 Kandidatemnerne sendes til formanden, der efter fristens udløb, informerer bestyrelsen og foranlediger, at 
en liste over opstillede kandidater og valgoplæg fra kandidaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside og/eller 
klubbladet. Bestyrelsen beslutter omfanget af ”valgoplæg”.  
  
10.7 Klubbens tillidsfolk må ikke bruge deres tillidshverv med henblik på personlig vinding.   
10.8 Resultatet af valget offentliggøres på klubbens hjemmeside.   
  
10.9 Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der har opnået flest stemmer. I tilfælde af valg til hele bestyrelsen 
betragtes valget som nyvalg og de 2 kandidater der opnår flest stemmer er valgt for to år og de 3 resterende 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for ét år.    
  
10.10 I tilfælde af at der afgår flere bestyrelsesmedlemmer end der er suppleanter, kan den resterende bestyrelse 
vælge at fortsætte til næste bestyrelsesvalg eller foretage en urafstemning i perioden for at få valgt nye 
bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter.  
 
  
  
§ 11 Økonomi, budget, regnskab, og revision   
  
11.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.   
  
11.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.   
  
11.3 Udarbejdet driftsregnskab og statusopgørelse med revisorbemærkninger og underskrift, samt budget for 
næste år, lægges på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.   
  
11.4 Driftsregnskab og status gennemgås af kasserer/bogholder og forelægges generalforsamlingen til 
godkendelse.   



11.5 Budget for det kommende år gennemgås og fremlæggelse til godkendelse.   
  
11.6 Bogholderen fører det løbende regnskab. En af medlemmerne på generalforsamlingen valgt revisor, reviderer 
regnskabet.  
  
11.7 Det er kassererens/bogholderens ansvar at klubbens medlemsregister er korrekt og ajourført.   
     
  
  
§ 12 Tegningsregler og hæftelse    
12.1 Klubben tegnes ved underskrift af formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem.  
  
12.2 Klubben må ikke optage lån.   
  
12.3 Ved køb, salg og afhændelse tegnes klubben af den samlede bestyrelse.  
  
12.4 RJK hæfter kun for sine forpligtelser med den nettoformue, klubben er i besiddelse af. Der påhviler ikke 
klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.   
  
 
§ 13 Vedtægtsændringer  
  
13.1 Alle medlemmer kan fremsætte forslag om vedtægtsændring til RJKs generalforsamling under iagttagelse af 
gældende vedtægter. Undtaget herfor er § 2 Formål, hvor der alene kan foretages ændringer og tilføjelser, som 
tydeliggør og fastholder formålet.  
  
13.2 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3flertal på den generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af 
dagsordenen, og med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning.   
  
13.3 Eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft når resultatet fra urafstemningen forelægger.  
  
13.4 Klubbens markprøvereglement følger i videst muligt omfang det engelske markprøvereglement for retrievere 
og kan kun ændres af generalforsamlingen efter reglerne i stk. 1 om vedtægtsændring. Dog kan bestyrelsen, efter 
indstilling fra markprøveudvalget, foretage ændringer i markprøvereglement.  
 
  
  
§ 14 Opløsning   
14.1 RJK kan kun opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal har vedtaget dette. 
Den ene generalforsamling skal være en ordinær generalforsamling.  
  
14.2 Ved opløsning tilfalder RJKs nettoformue almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af klubbens 
formål. Dette spørgsmål skal afgøres på den opløsende generalforsamling.  
 
 
Datering  
Således vedtaget ved generalforsamling: sted                                      dato  
  
Således vedtaget ved urafstemning. dato:  
Bestyrelsens underskrifter  


