REGELSÆT FOR TRÆNINGSPLADSER I SAMARBEJDE MED
DANSK SCHNAUZER OG PINSCHER KLUB (DSPK)
FORMÅL – ANVENDELSE - ØKONOMI
Træningspladsens formål er at tilbyde DSPK-medlemmer mulighed for at træne i ethvert godkendt
træningsprogram under hensyntagen til medlemmernes ønsker. DSPKs medlemmer har til enhver tid
fortrinsret til pladsen og ret til at være medlem af pladsen.
Pladsens formål er også at være bindeled mellem DSPK og lokale medlemmer samt i samarbejde med
DSPKs bestyrelse at arbejde for at fremme klubbens formål.
Når særlige forhold gør sig gældende kan hunde af andre racer end dem, der er omfattet af DSPK, deltage
i pladsens aktiviteter.
Pladsbestyrelsen er ansvarlig over for DSPK for, at der på pladsen gives kvalificeret og etisk forsvarlig
træning til alle, at det rette udstyr findes på pladsen, samt at dette løbende vedligeholdes/ udskiftes.
I forhold til DSPK skal pladsen økonomisk hvile i sig selv. Pladsens eventuelle gældsforpligtelser og
rejste erstatningskrav er således DSPK uvedkommende.
GODKENDELSE
Der skal foreligge ansøgning fra mindst seks hundeførere, der alle er medlemmer af DSPK. Der kan
meddeles dispensation, hvad angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal det oplyses, hvem der
foreløbig er formand, kasserer og medlem i bestyrelsen, samt hvem der indledende skal virke som
instruktører, indlæringsfiguranter m.v. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DSPK.
ORGANISATION
Pladsen er underlagt DSPKs til enhver tid givne bestemmelser.
Pligtigt medlemskontingent fastsættes af pladsens generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen.
Pladsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsesformanden er ansvarlig over for DSPKs bestyrelse.
Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med mindst 14 dages skriftligt varsel.
Stemmeberettigede er alle pladsmedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er
alle pladsmedlemmer, der tillige er medlemmer af DSPK, og som ikke er i kontingentrestance til pladsen.
Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse af formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før
generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet følger kalenderåret.
Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer og skal altid bestå af et ulige antal.
Valg til bestyrelsen gælder for en toårig periode, idet bestyrelsesmedlemmerne afgår i turnus 1-2 eller 23. Valg af suppleanter gælder for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.
Pladsens bestyrelse konstituerer sig selv. Resultatet af konstitueringen meddeles DSPKs bestyrelse senest
en måned efter valget.
Alle øvrige forhold følger DSPKs love.

