
Forslag til ændring af vedtægter: 

 

Nuværende formulering: 

§ 5. 

Kontingentet for foreningens medlemmer består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. 

Grundkontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent, som foreningen skal betale til 

henholdsvis landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 5 for det pågældende år. Ingen 

kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne 

ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang 

til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter 

indstilling fra bestyrelsen. 

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er 

betalt. 

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne 

lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs 

begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. 

For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét 

medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, 

bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også. 

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. 

Personer, som ikke udøver aktivt hundearbejde i foreningen, men som ønsker at støtte foreningen 

økonomisk eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet for 

støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

Forslag til ny formulering: 

§ 5. 

Kontingentet for foreningens medlemmer består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. 

Grundkontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent, som foreningen skal betale til 

henholdsvis landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 5 for det pågældende år. Ingen 

kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne 

ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang 

til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr for hold på årsbasis fastsættes af 

generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Træningsgebyr for spotkurser med afgrænsede forløb 

fastsættes af bestyrelsen. Medlemmerne betaler det administrationsgebyr som pålægges ved betaling af 

kontingent via DcHs administrationssystem. 

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er 

betalt. 



Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne 

lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs 

begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. 

For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét 

medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, 

bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også. 

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. 

Personer, som ikke udøver aktivt hundearbejde i foreningen, men som ønsker at støtte foreningen 

økonomisk eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet for 

støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

 


