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FORENINGENS VEDTÆGTER  

 

§ 1 

Foreningens navn er Græske Hundes Venner med hjemsted i Kolding. 

Foreningens formål er at yde støtte til Græske Hunde i moralsk og økonomisk 
henseende. Herunder at: 

• Støtte Græske Hundes arbejde med at forbedre dyrevelfærden i Grækenland. 

• Støtte Græske Hundes samarbejdspartnere med midler til sterilisering, 
dyrlægeregninger og foder til nødlidende dyr. 

 

§ 2 

• Som medlem kan optages enhver interesseret.  

• Anmodning om optagelse i foreningen, skal ske til et medlem af bestyrelsen. 

• Medlemskab gælder for et år ad gangen, således at kontingentet opkræves 
forud og kvitteringen for kontingentets betaling anses som medlemsbevis. 

 

§ 3 

• Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer.  

• Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand og 
kasserer. Bestyrelsen supplerer sig selv efter behov. 

• Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når 
mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Formanden er 
tegningsberettiget for foreningen sammen med 1 bestyrelsesmedlem. 

• Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til 
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, men 
det tilstræbes stedse, at beslutninger træffes i enighed. 
 

§ 4 

• Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og lign., der arbejder under ansvar 
overfor bestyrelsen. Enhver større aktivitet skal forhåndsgodkendes af 
bestyrelsen, eller i presserende tilfælde af dennes formand. Formanden 
underretter bestyrelsen herom snarest muligt. 



• Bestyrelsen kan udarbejde regningslinier eller vedtægter for 
arbejdsgrupperne.  

 

§ 5 

• Til foreningens opløsning kræves der mindst 2/3 majoritet af bestyrelsens 
medemmer. Ved foreningens ophør overgår en eventuel formue til foreningen 
Græske Hunde eller, hvis en sådan ikke findes til en ligesindet dyrerets- eller 
dyreværnsorganisation. 

 

§ 6 

• Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid tilhørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

• Regnskabet føres omhyggeligt og overskueligt sammen med en medlemsliste. 

• Kassereren skal foranledige at foreningens likvide formue anbringes på en 
konto i et pengeinstitut eller postgiro, lydende navnet Græske Hundes Venner. 

• Kontiene tegnes af formanden.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 
 

 

 


