Vedtægterne for
Dansk Western
Forening
§1 NAVN, STRUKTUR OG HJEMSTED
Stk. 1 Dansk Western Forening (DWF) er hovedorganisationen for danske western
rideklubber, og beslægtede specialklubber.
Stk. 2 DWF's formands adresse betegner DWF's hjemsted
§2 FORMÅL
Stk. 1 DWF's formål er at fremme og støtte udbredelsen af westernridning sportsligt, socialt
og kulturelt.
Stk. 2 DWF varetager på medlemmernes vegne alle nationale og internationale forhold vedr.
All Breed relationer. På lokalt plan varetages interesserne af selvstændige klubber, som er
underlagt de generelle regler vedtaget af DWF.
Stk. 3 DWF udarbejder og vedligeholder en regelbog for stævneaktiviteter, samt fører et
nationalt pointregister, begge dele efter repræsentantskabets anvisninger.
§3 MEDLEMSKAB
Stk. 1 Enhver Dansk lokalklub eller specialklub, med mindst 10 medlemmer, i western regi
eller western underafdeling af en klub i et hesterelateret forbund, i hvilken medlemskab kan
tegnes som enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab, kan anmode om at blive optaget
under DWF.
Ansøgningen skal være ledsaget af følgende:
1. Et sæt af lokalklubbens love/vedtægter.
2. Fortegnelse over klubbens bestyrelse med navn, adresse og telefonnummer samt klubbens
adresse ... (den adresse, hvortil al post ønskes sendt - herunder også en e-mail-adresse).
3. Det samlede medlemsantal (vedlagt en medlemsliste med navn, fødselsår og adresse på
samtlige ...medlemmer)
4. Klubbens stiftelsesdato.
5. Ønske om, hvilken forkortelse lokalklubben ønsker anvendt. Det er dog DWF der tildeler
forkortelsen der anvendes i DWF’s regi.

Endelig skal der gives DWF meddelelse om, fra hvilken dato man ønsker medlemskabet skal
have virkning. Afgørelsen om, hvorvidt en klub kan optages i DWF træffes af DWF's
bestyrelse. Afgørelsen kan til enhver tid indankes for det førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde i DWF.
Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være
foreningen i hænde senest den 1. december.
Stk. 3 Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance. Repræsentantskabet
kan ekskludere et medlem, såfremt klubben har handlet i åbenbar modstrid med vedtægternes
formålsbestemmelser. Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal.
§4 KONTINGENT OG ØKONOMISK STRUKTUR
Stk. 1 Næste års kontingent fastsættes af repræsentantskabet. Indeværende års kontingent
forfalder til betaling senest d. 1. december. Kontingentet gælder for kalenderåret og er
uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelse finder sted. Kontingentet
beregnes ud fra klubbens antal medlemmer pr. 1/10 i regnskabsåret.
Stk. 2 Medlemskontingenter, afkast af formuen og andre indtægter for DWF administreres af
bestyrelsen. Gennem det årlige budget indstiller bestyrelsen, hvilken del af indtægterne, der
skal overføres til foreningens opgaver.
Stk. 3 Klubberne er forpligtede til senest 15. oktober at oplyse DWF om deres medlemsantal
pr. 1.oktober. Følgende skal oplyses pr. medlem, navn, adresse og fødselsår.
Stk. 4 Medlemmerne hæfter ikke for gæld, som DWF påtager sig.
§5 LEDELSE
Stk. 1 DWF's daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på i alt 5 medlemmer samt 2
suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, bestyrelsessuppleanter for ét
år ad gangen. Bestyrelsens formand og kasserer vælges direkte på det ordinære
repræsentantskabsmøde. Formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
Stk. 2 Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Bestyrelsesarbejdet sker under ansvar over for repræsentantskabet. Alle beslutninger
træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når DWF's formand, ved dennes forfald næstformanden eller kasserer
og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og er enige.
Stk. 4 Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller af mindst 2 af de øvrige bestyrelses
medlemmer.
Stk. 5 Hvis bestyrelsens formand/kasserer går af i valgperioden, indtræder en suppleant i
bestyrelsen, og denne konstituerer sig med en formand/kasserer, der fungerer indtil nyvalg,
der skal finde sted på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

§6 TEGNINGSREGEL
Stk. 1 DWF tegnes af formand, kasserer alene.
Ved Formandens forfald, træder Næstformanden i stedet.
Stk. 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af 3
bestyrelsesmedlemmer inklusiv formanden efter forudgående bemyndigelse af
repræsentantskabet, købebeløbet kan dog ikke overstige foreningens likvide formue.
§7 OPGAVER
Stk. 1 Bestyrelsen varetager den fælles virksomhed, hvoraf fremhæves administration af
medlemskartotek og kontingentindbetalinger, administration af DWF's formue, internationalt
samarbejde, PR virksomhed og varetagelse af DWF's generelle udadvendte virksomhed.
Endvidere afholdelse af repræsentantskabsmøde.
Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar
over for bestyrelsen. Udvalgets evt. forretningsorden eller arbejdsregler er underlagt
bestyrelsen godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til
foreningens medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når udvalget ophæves,
gives tilsvarende meddelelse.
§8 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1 Regnskaber for DWF revideres af to revisorer, der vælges på DWF's ordinære
repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen med én hvert andet år tillige med én suppleant for
ét år ad gangen. Ingen af disse kan samtidig være medlem af bestyrelsen eller være
bestyrelsessuppleant.
Stk. 2 Regnskabsåret er 1. januar - 31. december
§9 REPRÆSENTANTSKABET
Stk. 1 Repræsentantskabsmødet er øverste myndighed for DWF. Repræsentantskabet består
af repræsentanter fra samtlige klubber, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er
indbetalt, så gyldigt medlemskab kan forevises til repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Stk. 2 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år, i marts måned.
Mødets endelige dato varsles af bestyrelsen senest 1. Januar.
Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel,
indeholdende den fuldstændige dagsorden med tilhørende bilag, forslag m.v.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være skriftlige, og må være formanden i hænde senest 3
uger før repræsentantskabsmødet.
Forslag til kandidater til bestyrelse, revisor og suppleanter kan dog tillige fremsættes på
repræsentantskabsmødet.
Stk. 3 Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Referat af forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigenten og referenten.

Referatet udsendes til repræsentanterne.
Stk.4 Til Repræsentantskabet har Medlemsklubberne ret til at deltage med 3 repræsentanter og har stemmeret i forhold til deres medlemsantal opgjort pr. 1. oktober og afregnet pr. 1.
december.
For nye klubber optaget efter 1.oktober i foregående år, er det medlemstallet på optagelses
datoen der danner grundlaget.
Som repræsentanter kan kun sendes medlemmer, der er valgbare til lokale klubbestyrelser.
Stk. 5 Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.
Personvalg skal altid foregå skriftligt.
Stk.6 Dagsorden for Det Ordinære Repræsentantskabsmøde i DWF skal omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3a. Næste regnskabsperiodes budget forelægges til godkendelse
3b. Fastsættelse af næste års kontingent.
4. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer ét i lige år to i uige år.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.
7. Valg af én af to revisorer og af én revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Stk.7 Hvis repræsentantskabsmødet gennem vedtagelse af et motiveret dagsordenspunkt
herom, udtrykker mistillid til et medlem af den siddende bestyrelse, ophæves vedkomnes
mandat og en suppleant indtræder i stedet. Det forudsættes at det pågældende medlem af
bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet er gjort bekendt med
dagsordenspunktets indhold.
§10 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Stk. 1 Såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst halvdelen af
medlemsklubberne skriftligt kræver det, eller det besluttes ved et flertal på mindst 2/3 på et
repræsentantskabsmøde, skal bestyrelsens formand lade indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med udførlig angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Stk. 2 Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal udsendes snarest
muligt og senest 14 dage efter, at bestyrelsens formand har modtaget ovennævnte anmodning.
Stk. 3 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes i juli måned.

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER ETC.
Ændring af disse vedtægter eller opløsning af DWF kan kun besluttes på et
repræsentantskabsmøde hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Det samme
gælder, hvis DWF tilsluttes andre foreninger eller forbund, eller hvis en sådan tilslutning skal
ophøre.
§12 OPLØSNING
Stk. 1 Ved beslutning om opløsning af foreningen overdrages foreningens eventuelle formue
til den eller de almennyttige foreninger eller organisationer, hvis formål ligger nærmest disse
vedtægters § 2. Repræsetantskabet udpeger modtageren.
Stk. 2 Det ophævede repræsentantskab vælger ved simpelt stemmeflertal to likvidatorer, der
får til opgave at afvikle foreningen og overdrage en eventuel formue.
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