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”Dværgschnauzerklubben” (DvK) er en specialklub for dværgschnauzere under Dansk Kennel Klub (DKK). 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Roskilde den 5/8/1978 
Ændret ved urafstemning og godkendt af DKK den 23/8/1981 
Ændret ved urafstemning og godkendt af DKK den 15/1/1992 
Ændret ved urafstemning og godkendt af DKK den 4/11/1993 
Ændret ved urafstemning og godkendt af DKK den 1/2/2008 
Ændret ved urafstemning og godkendt af DKK den 12/7/2012 
 
 
§ 1. Klubbens navn og hjemsted 
Klubbens navn er Dværgschnauzerklubben, forkortet DvK. 
Klubben er specialklub for dværgschnauzere, under Dansk Kennel Klub, forkortet DKK. 
Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse. 

§ 2. DvKs organisation 
DvK er opbygget med: 
• Urafstemning 
• Generalforsamling 
• Bestyrelse 
• Lokalrepræsentanter 
• Medlemmer  

§ 3. DvKs formål 
DvKs formål er at fremme interessen for dværgschnauzere, samt at arbejde for opdræt af disse, deres 
forædling ifølge gældende F.C.I.-standard, deres opdragelse (dressur), udbredelse og pleje 

§ 4. Avlsarbejde 
DvK er DKKs sagkundskab vedrørende dværg-schnauzere. 
Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for medlemmernes avlsarbejde, samt indføre avls-forbud 
og restriktioner, såfremt arvemæssig begrundelse herfor foreligger. 
Avlsforbud og restriktioner kan dog kun iværksættes efter forudgående godkendelse fra DKKs 
sundhedsudvalg. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er bestemt af letale faktorer.  

§ 5. Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, som fremsætter begæring herom og som i øvrigt opfylder DKKs 
betingelser for optagelse. Udelukket fra optagelse er dog personer, der: 

 Er medlem af en af DKK ikke-anerkendt kynologisk forening 

 Opkøber hunde med videresalg for øje 

 Opdrætter eller sælger hunde, der ikke er stambogsførte i DKK eller en anden FCI anerkendt klub. 

 Modarbejder DvKs love og interesser 
 
Medlemskabet gælder en husstand (2 personer) og giver automatisk 1 stemme. Man kan tilkøbe yderligere 1 
stemme til husstanden svarende til ½ kontingent. 
Medlemskabet er gældende fra dato for kontingent-indbetaling. 
Bestyrelsen skal henlægge afvisning af et medlemskab til afgørelse på den førstkommende ordinære 
generalforsamling efter skriftligt at have underrettet ansøgeren om denne afgørelse. 
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.  
DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af DvK, dog uden stemmeret. DKKs formand og 
administrerende direktør kan på DvKs generalforsamling og ved klubbens andre arrangementer lade sig 
repræsentere ved en stedfortræder fra DKKs bestyrelse. 
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er ethvert medlem med fast bopæl i Danmark, er 
personlig myndig, har mindst tre måneders medlemskab og ikke er i kontingentrestance 
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§ 6. Kontingent 
Regnskabsåret er foreningsåret. 
Foreningsåret går fra 1. oktober til 30. september 
Klubkontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og erlægges forud pr. 1. oktober. 
Ved indmeldelse i DvK betales et gebyr, som ligeledes fastsættes på generalforsamlingen. 
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 1. november slettes automatisk af medlemskartoteket og 
kan kun optages som medlem igen efter vedtægterne. 
Ved indmeldelse efter 1. maj betales halvt kontingent og ved indmeldelse efter 1. august dækker det 
indbetalte kontingent resten af foreningsåret, samt hele det efterfølgende foreningsår.  
Kontingentindbetalingen kan af hensyn til revisionen kun ske til DvKs pengeinstitut med angivelse af ind-
betalers navn og adresse   
 
Kontingentfrie medlemmer: 
Æresmedlemmer er kontingentfrie men har stemmeret. 
Kontingentfrie medlemmer modtager klubbens medlemsblad gratis. 

§ 7. Ind- og udmeldelse 
Indmeldelse i DvK finder sted som beskrevet i § 5. Udmeldelse af DvK skal ske skriftligt til udgangen af 
foreningsåret, men sker automatisk, hvis kontingent ikke er betalt senest 1. november. Indbetalt kontingent 
refunderes ikke. 

§ 8. Bestyrelsen 

A: Bestyrelsens sammensætning 
 DvK ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.  

B. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanterne 
 Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer i.h.t. §5. 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses-suppleanter finder sted hvert år i forbindelse med den 

ordinære generalforsamling. 
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
 I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 
 Bestyrelsessuppleanterne vælger selv første gang deres turnus og sidder, ud over første år, hver for en 

periode af to år. Genvalg kan finde sted. 
 Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling offentliggøres navnene på de afgående 

bestyrelsesmedlemmer, samt om de pågældende er villige til at modtage genvalg. Ønsker et 
bestyrelsesmedlem eller en bestyrelsessuppleant ikke genvalg, offentliggøres, hvis muligt, samtidig 
navnet/navnene på den/de af bestyrelsen foreslåede nye kandidater. 

 Medlemmernes forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter indkaldes samtidig. 
 Alle stemmeberettigede medlemmer af DvK er valgbare til klubbens bestyrelse, bestyrelses-suppleanter, 

revisorer, revisorsuppleant og lokalrepræsentanter.  
 Valg af tillidsposter kan ske i forbindelse med den ordinære generalforsamling. 
 Valgstemmesedler sendes ud mindst to uger før dato for generalforsamlingen til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer og skal være formanden i hænde senest 3 dage før 
generalforsamlingens afholdelse, eller afleveres til sekretæren umiddelbart før generalforsamlingen. 

 De indsendte / afleverede kuverter med stemmesedler åbnes og optælles på generalforsamlingen af de 
på dagen valgte stemmetællere. 

 Afstemningen er hemmelig, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt, jfr. § 5. 
 Valget til bestyrelse og suppleantposter afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages 

afgørelsen ved lodtrækning. 
 Hvis der kun er opstillet det antal kandidater, der skal bruges til de ovenfor nævnte poster, bortfalder 

afstemningen, og de foreslåede kandidater er automatisk valgt.  
 På stemmesedlen vælges særskilt to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er ligeledes automatisk 

valgt, hvis der kun er opstillet det antal kandidater, der skal bruges. 
 Alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses-suppleanter skal være medlem af DKK. 
 Bestyrelsesarbejde er ulønnet. 
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C: Bestyrelsens konstituering 
 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen bestemmer første gang selv sin turnus. Der afgår hvert 
andet år 2 bestyrelsesmedlemmer og hver andet år 3 bestyrelsesmedlemmer, jfr. Pkt. B 

 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i en valgperiode, indkaldes 1.suppleanten, og denne indtræder i det 
afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. 

§ 9. Bestyrelsens arbejdsområde 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt og skal indkaldes med mindst 5 dages 
varsel. Bestyrelsesmøder skal ligeledes afholdes, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 
ønsker det. Denne majoritet er også nødvendig for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Afgørelser træffes 
ved almindelig stemmeflerhed. 
Sekretæren udarbejder efter hvert bestyrelsesmøde et referat, som de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer underskriver på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
DvKs repræsentant(er) til DKKs repræsentantskabsmøde vælges af bestyrelsen. 
Suppleanterne har møderet til bestyrelsesmøderne med taleret, men ikke stemmeret, jfr. dog § 8 C. 
Suppleanterne har diskretionspligt over for bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte lokalrepræsentanter og 
udvalg. Disse har diskretionspligt overfor bestyrelsen i deres arbejde.  
Alle nedsatte udvalg arbejder, til opgaven er løst, dog højst til førstkommende ordinære generalforsamling.. 
Er udvalgsarbejdet ikke løst på dette tidspunkt, kan bestyrelsen nedsætte udvalget igen.  

§ 10. Regnskab 
DvKs regnskabsår er foreningsåret. Bestyrelsen udpeger en medlemsadministrator, der fører medlemsliste. 
Kassereren fører årsregnskab, som forelægges klubbens revisorer senest den 31. oktober. 
 
DvKs to revisorer vælges på generalforsamlingen. Hvis skriftligt tilsagn foreligger, kan medlemmer opstille og 
blive valgt uden at være til stede. Valg af revisor sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed 
foretages afgørelsen ved lodtrækning. De to revisorer sidder hver for sig for en periode af to år, undtagen 
første år, hvor den ene revisor går på valg. Genvalg kan finde sted. På samme måde vælges en 
revisorsuppleant. Posten er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 
Klubben hæfter kun med sin formue og det enkelte medlem kun med sit indbetalte kontingent. 

§ 11. Ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. januar til 15. marts. 
Generalforsamlingen skal hvert andet år afholdes hhv. øst og vest for Storebælt. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Inden 
generalforsamlingen åbnes, er det bestyrelsens pligt at konstatere antallet af fremmødte, stemmeberettigede 
medlemmer. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 8 ugers varsel. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen og til bestyrelsesvalg, herunder valg af suppleanter, skal fremsættes skriftligt og være 
sekretæren i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.  
Indkomne forslag skal sendes til medlemmernes orientering sammen med stemmesedler mindst 2 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. I denne udsendelse vedlægges også det reviderede regnskab, hvis dette 
ikke har været offentliggjort tidligere. 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
• Valg af dirigent 
• Valg af mindst to stemmetællere 
• Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 
• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
• Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes 
• Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres 
• Valg af revisor og revisorsuppleant 
• Indkomne forslag 
• Fremtidig virksomhed 
• Eventuelt 
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker med almindelig stemmeflerhed, hvor vedtægterne ikke 
foreskriver andet, jfr. § 8 stk. B og § 10. Ved stemmelighed bortfalder forslag. 
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Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen eller bare et af de fremmødte medlemmer ønsker det. 
Kun klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.  
Der kræves ikke medlemskab af DvK for dirigenten.   
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen, jfr. § 8 Stk. B.  

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning til 
det, eller når mindst 25 % af klubbens aktuelle antal stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 40, ønsker 
det. 
Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fra medlemmernes side ske skriftligt til klubbens formand 
og skal være underskrevet af samtlige medlemmer, der begærer den ekstraordinære generalforsamling. 
Klubbens bestyrelse er pligtig til at indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling senest 4 uger efter en lovlig 
begæring herom er modtaget. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og indkaldelsen skal indeholde 
meddelelse om, hvilke forslag, der skal behandles.  
Kun disse forslag kan behandles. 

§ 13 Disciplinærsager 
Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, 
fremsendes til DKKs disciplinærnævn og kan ikke indbringes for generalforsamlingen / 
repræsentantskabsmødet. Kun sager, der ifølge DKKs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan 
behandles. 
Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret eller pligt til at træffe 
disciplinære foranstaltninger. 

§ 14 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer fremsættes efter samme regler, som angivet for øvrige forslag. Dog skal 
vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal (2/3) af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Vedtægtsændringer, der er vedtaget på generalforsamlingen, har først gyldighed, når de er godkendt ved 
skriftlig urafstemning blandt klubbens medlemmer og derefter godkendt af DKK. 
Så længe DvK er en anerkendt specialklub under DKK, går de til enhver tid gældende regler for DKK forud 
for specialklubbens vedtægter. 

§ 15 Urafstemning 
Urafstemning er klubbens højeste myndighed. Klubbens bestyrelse kan, når den finder anledning dertil, 
henskyde et spørgsmål til afgørelse ved skriftlig urafstemning mellem alle klubbens stemmeberettigede 
medlemmer. 
Forslag og ændringsforslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med de autoriserede 
stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 10 dage efter udsendelsen. 
Når stemmesedlerne åbnes, skal hele bestyrelsen, samt de to revisorer være til stede. Desuden er en 
forslagsstiller, eller en repræsentant herfor, velkommen. 

§ 16 Ophævelse af DvK 
Ophævelse af DvK kan finde sted efter skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede 
medlemmer, med mindst 3/4 flertal for ophævelse, efter at selve ophævelsen er blevet godkendt på en 
generalforsamling med kvalificeret flertal (2/3) af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Den afsluttende generalforsamling tager beslutning om, hvad klubbens aktiver skal bruges til. 

§ 17 Medlemsbladet 
DvK administrerer og udgiver eget medlemsblad, ”Dværgschnauzeren”. Bladet udkommer 5-6 gange årligt 
og sendes gratis til DvKs medlemmer, Endvidere sendes bladet gratis til dyrlæger, dyrehospitaler, 
biblioteker, racens dommere m.fl. efter anmodning til bestyrelsen.  
Opdrættere og andre medlemmer af DvK, der bestrider tillidshverv inden for klubben, kan til enhver tid 
rekvirere et rimeligt antal medlemsblade, der tilsendes efter bestyrelsens skøn. 
Bestyrelsen udpeger en redaktør. Redaktøren skal være medlem af DvK og har ret til, dog uden stemmeret, 
at deltage i åbne bestyrelsesmøder.  
Ansvarshavende redaktør er dog den til enhver tid siddende formand. 
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Redaktøren har diskretionspligt over for bestyrelsen, men kan med bestyrelsens godkendelse offentliggøre 
emner fra disse møder.  
Redaktøren må ikke være bestyrelsesmedlem eller suppleant. 
Redaktøren sammensætter i samråd med bestyrelsen sin redaktion. 
Regnskabet for ”Dværgschnauzeren” indgår som en selvstændig post på DvKs regnskab. 
”Dværgschnauzeren” bliver ikke censureret, og dets spalter skal være åbne for alt, der måtte formodes at 
være af interesse for hundeejere i almindelighed og dværgschnauzerejere i særdeleshed. 
”Dværgschnauzeren” kan kun gå ind, hvis det vedtages på en generalforsamling med almindelig 
stemmeflerhed, og ved en efterfølgende urafstemning. 
 
§ 18 Overgangsbestemmelser 
Ovennævnte vedtægter, og senere ændringer hertil, træder først i kraft, når de er godkendt af medlemmerne 
ved skriftlig urafstemning. 
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 03.03.2012, og vedtaget ved urafstemning d. 
20.05.2012. 
Vedtægterne er godkendt af DKK og træder i kraft d. 12. 07.2012 


