
Vedtægter for Politihestens Venner  

 
§ 1 
 
Foreningens navn er ”Politihestens Venner”. 
Foreningens adresse er hos den til en hver tid 
fungerende formand for foreningen. 

 

§2:  
 
Foreningen formål er: 

At drage omsorg for de allerede pensionerede politiheste. 

At den nyetablerede Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste 
arbejdsbetingelser herunder opgaveanvisninger, faciliteter, bemanding, 
køretøjer, uniformer, materiel m.v. 

At tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi fortsat har nødvendige økonomiske 
midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v. 

§ 3 

Bestyrelsen vælges blandt deltager på den ordinære generalforsamling. Hvis et 
ikke-medlem vælges som bestyrelsesmedlem, kræver dette indmeldelse og 
betaling herfor på generalforsamlingen. Betaling skal være foretaget inden 
påbegyndelse af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, 
sekretær samt øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

§ 4 

Foreningen kan modtage frivillige bidrag af enhver 
størrelse. 
Man er medlem af foreningen, når indbetaling af 
kontingent har fundet sted. 
Bestyrelsen kan udpege/udnævne æresmedlemmer 
af foreningen. Sådanne medlemmer er 
kontingentfri. 



 
§ 5 

Udgifter til arrangementer i foreningen bestemmes 
af formand og kasserer, hvis dette overstiger 500 
kroner. 
Arbejdet i foreningen er ulønnet og på frivillig 
basis. 

§6:  

Bestyrelsen kan bestå af op til 10 personer, hvoraf en som minimum, bør være 
tjenestegørende polititjenestemand, alle med kendskab til heste. Formanden 
vælges for en to årig periode på lige år. 
Kasseren vælges for en to årig periode på ulige år. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en toårig periode, hvor 
halvdelen vælges på lige/ulige år. 
Bestyrelsen kan afhængig af situationen oprette og nedlægge udvalg, herunder 
tilføre kompetencepersoner midlertidig med henblik på opgaveløsning. 

§ 7 

Der afholdes generalforsamling hvert den sidste torsdag i maj (gældende fra 
2014). Indkaldelse hertil skal ske med mindst 3 ugers varsel med udsendelse 
af dagsorden. Ekstraordinære forhold kan medføre behov ændring af dato for 
generalforsamling. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 •Valg af dirigent. 

 •Formandens beretning. 

 •Kassererens fremlægning af det reviderederegnskab  
 (intern revisor). 

 •Godkendelse af næste års budget. 

 •Indkomne forslag. 

 •Valg af bestyrelse og revisor. 

 •Fastsættelse af kontingent. 

 •Eventuelt. 



Generalforsamlingen er højeste myndighed i alleforeningens anliggender, og 
forsamlingensbeslutninger er gyldige uanset antal fremmødtemedlemmer. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Til 
vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede. 
Såfremt et medlem er forhindret i at give møde ved generalforsamlingen, kan 
pågældende ved et andet stemmeberettiget medlem lade sig repræsentere ved 
skriftlig fuldmagt. 

§ 8 

Kontingent fastsættes af general-forsamlingen. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsformfastsættes af bestyrelsen. 
Kontingentåret følgerkalenderåret. Opkrævning af kontingent skersenest 4 
uger efter generalforsamlingen. 

§ 9 

Valg skal afholdes ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end en 
kandidat til hver valgpost. 

§ 10 

Kassereren fører regnskab over foreningensindtægter og udgifter samt 
vedlægger bilag for afholdte udgifter. Foreningens midler kan indsættes på en 
bankkonto og en konto i Politiets Sprogforbund. Mindre beløb kan opbevares af 
kassereren. 
Formanden og kassereren er hæveberettigede på foreningens konti. 

§ 11 

Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling skal opbevares af 
sekretæren. 

§ 12 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af de 
stemmeberettigede medlemmer finder anledning hertil og skriftligt fremsætter 



ønske herom til formanden med forslag til dagsorden. Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamlingskal ske med mindst 3 ugers varsel og 
afstemning vedrørende vedtægtsændringer sker ved simpeltflertal. 

§ 13 

Økonomiske hæftelser: 

•Det er alene foreningens formue, der hæfter for indgåede økonomiske 
forpligtigelser. 
•Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser som påhviler foreningen. 

§14 

Foreningen kan opløses på en dertil indkaldt generalforsamling ved simpelt 
flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen behandler 
generalforsamlingen indkomne forslag til anvendelse af foreningens formue. 
 
 
 
Disse vedtægter er ændret, vedtaget ved afstemning, på Generalforsamling 
maj 2019, og er gældende fremover.


