Kaninværnet
DYREVÆRNSFORENING af 25. april 2017

--- VEDTÆGTER --§ 1 Navn, hjemsted og formål
1.1 Foreningens navn er Kaninværnet.
1.2 Foreningens hjemsted er Danmark.
1.3 Kaninværnets formål er:
1.3.1. at fremme velfærden for kaniner på landsplan jf. frikaninkonceptet (frikanin.dk),
samt at udbrede forståelsen for kaniners behov og modvirke mishandling og
utilsigtet aflivning af raske kaniner.
1.3.2. at administrere over internater for værgeløse kaniner samt videreformidling af
disse.
1.3.3. at opbygge et landsdækkende netværk af kaninkyndige ildsjæle og dyrlæger som
kan varetage sager om vanrøgt og mishandling.
1.3.4. At skabe en forening, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at
sørge for, at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er
til stede.

§ 2 Medlemmer
2.1 Som medlemmer kan optages enhver person, som kan støtte foreningens formål. Dog kan
personer nægtes medlemskab, hvis de kan sættes i forbindelse med uetisk omgang med dyr,
uetisk dyrehold eller hvis det på anden måde vurderes af bestyrelsen, at det tjener foreningens
bedste.
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§ 3 Kontingent
3.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent indbetales en gang årligt.
Medlemsåret følger kalenderåret.
3.2 Indbetales mere end kontingentsatsen regnes den gældende kontingentsats som den
første del af dette beløb og resten som en gave til foreningen.
3.3 Kontingentindbetalinger, som foretages i perioden 1. oktober til 31. december,
registreres som kontingentbetaling for det kommende år. Et nyt medlem som betaler
kontingent i perioden 1. oktober til 31. december, bliver registreret som medlem pr. 1.
januar.

§ 4 Udelukkelse
4.1 Medlemsrettigheder bortfalder i det øjeblik et medlem ikke har betalt kontingent, indtil
restancen er betalt.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder Kaninværnets formål,
program eller virksomhed. En enig styrelse skal stemme for eksklusionen. Eksklusionen
har omgående virkning. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling.

§ 5 Bestyrelse
5.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer og
maksimalt 5 medlemmer.
5.2 Bestyrelsen konstitueres efter endt generalforsamling med formand, næstformand og
kasser.
5.3 Bestyrelsesperioden går fra generalforsamlingens afslutning til næste kommende
generalforsamlings start.
5.4 Bestyrelsen er højeste myndighed imellem generalforsamlingerne.
5.5 Alle medlemmer der opfylder medlemskravene kan stille op til Bestyrelsen.
5.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
5.7 Bestyrelsens virker er maksimalt 1 år og 1 måned.
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5.8 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.
5.9 Til at indgå forpligtende aftaler om større indkøb på kr. 10.000 eller derover,
udstedelse af fuldmagt og prokura til foreningens konti i pengeinstitut mv. fordres
underskrift fra formanden sammen med mindst yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 Økonomi
6.1 Regnskabsåret er 1. januar – 31. December.
6.2 Regnskabet revideres af den valgte revisor, som vælges for et år ad gangen.
6.3 Tegningsberettiget er foreningens kasser. Ved køb, pantsætning eller salg af fast
ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7 Generalforsamling
7.1 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

7.2 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.
7.4 Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside eller skriftligt, til den til
kasseren oplyste emailadresse.
7.5 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
7.6 Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når
mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
7.7 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling
er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
7.8 Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
7.9 Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden (dagsordnen skal
som minimum indeholde):
7.9.1. Valg af dirigent.
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7.9.2. Valg af referent.
7.9.3. Beretning.
7.9.4. Regnskab.
7.9.5. Visioner.
7.9.6. Vedtagelse af budget.
7.9.7. Vedtagelse af kontingent.
7.9.8. Indkomne forslag.
7.9.9. Valg.
7.9.10. Eventuelt.

7.10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
7.11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig
anmodning herom til formanden.

§ 8 Opløsning
8.1 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende årlige
ordinære generalforsamlinger, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
derfor. Er foreningens opløsning besluttet, afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvordan
foreningens pengemidler og ejendele skal anvendes. Dog kan kun foreninger eller
institutioner, som arbejder efter samme formål som foreningen, komme i betragtning
som arvtagere.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den

25/4-2017

Alle ændringer siden sidste rettelse står fremført i kursiv.
Bestyrelsens underskrifter:

_______________________________________________________
Formand – Rasmus Svoldgaard Nielsen

_______________________________________________________
Næstformand – Rasmus Morten Petersen

_______________________________________________________
Kasser – Linda Ellemand Larsen
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