Dansk Angoras vedtægter.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 20-2-2022

§ 1.

Klubbens navn: Dansk Angora (oprettet d. 3-2-91)

§ 2.

Klubbens formål er at varetage Danske angoraavleres
interesse, herunder bl.a. at fremme avlen og højne uld og
skindkvaliteten. Klubben skal holde medlemmerne orienteret om aktuelle priser på skind, uld
og slagtepriser. Dansk Angora er en specialklub under Danmarks kaninavlerforening.
Informationer sker gennem Tidsskrift for Kaninavl. Klubben kan kun hæfte for beløb svarende
til klubbens aktiver. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld.

§ 3.

Klubben optager medlemmer som:
1. Er medlem af dansk kaninavlerforening
2. Er ejer af angorakaniner
3. Vil arbejde for Dansk Angora og ikke imod.
4. Er man ikke medlem af Danmarks Kaninavlerforening kan man optages som støttemedlem
støttemedlemmer har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar-marts. Indvarsles ved meddelelse i
Tidsskrift for Kaninavl eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 10 dage før
generalforsamlingen holdes. Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde 4 dage
før generalforsamlingen. Medlemmer af Dansk Angora har stemme og taleret på
generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning 4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af en bestyrelse eller 2/3 af
medlemmerne stiller skriftligt motiveret krav derom til formanden. Den skal varsles og holdes
som en ordinær generalforsamling.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år. 2vælges ved lige årstal og 3 vælges
ved ulige årstal. Desuden vælges 1 bestyrelses suppleant og 1 revisor, alle for en periode af 2
år.

§ 7.

Kontingent gældende fra 1/1 til 31/12, skal godkendes af generalforsamlingen. Regnskabsåret
følger kalenderåret

§ 8.

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede på 2
generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver
tilfalder Danmarks kaninavlerforening.

§ 9.

Ændringer kan vedtages på ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

