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Vedtægter 

for 
FORENINGEN HAPPY DOGS 

 
 
Navn 
Foreningens navn er Foreningen Happy Dogs. Foreningen er stiftet den 14.10.2013. 
Hjemsted på formandens adresse. 
 
Formål 

Foreningen arbejder for, at hundene i Danmark skal få bedre vilkår. 
Happy Dogs vil have reduceret det høje årlige antal aflivninger af helt raske hunde, der 
foranstaltes af deres ejere, der ikke kan overskue at have hundene. 
Happy Dogs vil med forbyggende indsats hjælpe med råd, vejledning, træning, ved generelt at 
belyse, hvad det kræver af et menneske at blive en ANSVARLIG hundeejer.  
Vi vil videreformidle hunde til ansvarlige og særligt udvalgte familier, samt bruge frivillige 
HundePleje Familier til akutte hunde der har behov. 
Der er ingen Happy Dogs hunde der kommer i bur, kennel eller internater, 
de passes alle i private kompetente hjem.  
Vi hjælper med at skrive ansøgninger til fonde, få delt dyrlæge regninger op m.m. 
Vi støtter desuden Happy Dogs hundeejere i uforudsete økonomiske situationer, når ALLE 
andre muligheder er udtømte. Det kan være alt fra en loppekur, foder i en periode, træning 
eller som tilskud til medicin og dyrlæge regning.  
Vi vil bekæmpe hundehandlere i Danmark så som hvalpefabrikker, gadehunde der bliver 

hentet til Danmark af ren profit, mennesker der tager imod gratis hunde/billige hunde, 
bare for at tjene penge på at omplacere dem.  
Vi vil kæmpe for en ændring af hundeloven: Afskaffelse af listen med forbudte hunde racer, 
indførelse af et gradueringssystem for hundeejere.  
Happy Dogs står for 100 % Hundeejer ansvar. 
 
Medlemmer 
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem.  
Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer, der modarbejder eller skader 
foreningens formål. Medlemmer der modarbejder formålet, bliver drøftet på bestyrelsesmøde, 
hvor der skal stemmes om ekskludering. Er der stemmelighed, er suppleantens stemme 
afgørende.  
 
Kontingent 
Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.  
Medlemskab gælder fra indbetaling og et år frem 
Medlemmerne er forpligtiget til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 
Medlemskab opkræves via mail. Påmindelse om fornyelse af medlemskab, sker en måned før 
udløb. Har man ikke indbetalt medlemskab senest to måneder fra påmindelse, bliver man 
slettet som medlem.  
Betalende medlemmer har adgang til et lukket forum, hvor der vil være konkurrence og 
rabatter. Det lukkede forum er Happy Dogs Gold Club. 

 
 
Foreningens ledelse 
Foreningens ledelse varetages af bestyrelse på 4 personer samt en suppleant, der vælges på 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen vælges direkte på bestyrelsesposterne. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når et flertal – 
heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsesmøde afholdes, når bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. 
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Til bestyrelsesmøder deltager formand, næstformand, sekretær og kasserer.  
Bestyrelsen kan invitere andre relevante samarbejdspartnere med til møder. 
Bestyrelsen kan godkende kontaktpersoner til udførelse af hunde værns opgaver i praksis på 
landsplan, dette kan være opgaver i forbindelse med arrangementer, transport af plejehunde 

eller foder mm. 
Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsgrupper til løsning af særlige opgaver f.eks. ved større 
kampagner. 
 
Regnskab 
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. 
 
Forpligtigelser 
Formanden tegner i foreningen med kasserer eller næstformand foreningen. 
Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 
 
Revision 
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 1 år ad 
gangen.  

Revisoren kontrollerer at regnskabet er rigtigt, og at foreningens vedtægter og regler 
overholdes.  
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
Generalforsamling afholdes hvert år lørdag i uge 16.  
 
Tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse på foreningens 
lukkede forum  for betalende medlemmer; Happy Dogs Gold Club.  
Tilmelding er nødvendig, så bestyrelsen kan have plads til alle tilmeldte. 
 
Generalforsamlingen – bortset fra stiftende generalforsamling – indkaldes med mindst 14 
dages varsel, dvs i uge 14. Kun medlemmer, som senest én måned før generalforsamlingen 
afholdes har betalt kontingent, kan deltage. 

Afstemningen kan foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte medlemmer forlanger 
dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede er alle 
fremmødte medlemmer. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 
 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra formanden og teams 

3. Regnskab forelægges. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 
6. Valg af vedtægtsudvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 
Formand vælges for 3 år, næstformand, sekretær og kasserer vælges for 2 år. Suppleant 
vælges for 1 år.  
Suppleant træder i stedet for et bestyrelsesmedlem, hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig fra 
sin post. Suppleanten varetager stillingen indtil næste generalforsamling.  
 
Første gang vælges 4 medlemmer for 3 år og resten for 2 år 
 

Vedtægtsudvalg forestår årlig gennemgang, og sørger for nødvendige rettelser kan foretages, 
og at vedtægterne i den forbindelse altid er up to date. De nødvendige rettelser sendes til 
bestyrelsen mindst 4 uger før generalforsamling, dvs. senest uge 12. 
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Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag til valg til 
bestyrelsen skal skriftligt være den siddende bestyrelse i hænde 3 dage forinden 
generalforsamlingen, dette sendes på mail til bestyrelsen@happy-dogs.dk 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige 

finde sted, når mindst 50 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig meddelelse 
herom. 
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles forslag, der forud er optaget 
på den udsendte dagsorden. 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på samme vilkår som en 
generalforsamling, via offentliggørelse på Happy Dogs Gold Club.  
 
Vedtægtsændringer 
Behandling af vedtægtsændringer sker ved afstemning, hvor 2/3 af samtlige afgivne stemmer 
skal være for forslaget.  
Ændringer der ønskes behandlet skal sendes til bestyrelsen@happy-dogs.dk senest 3 dage før 
generalforsamlingen. Forslag vil blive gennemgået på generalforsamlingen, og sat til 
afstemning. Vedtægtsændringer gælder fra stemmedato.  
 

Foreningens opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling med 2/3 del af 
de afgivne stemmer. Opløsning af foreningen skal vedtages på to af hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvad enten denne er ordinær eller ekstraordinær. 
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for Hundens Tarv.  

Revideret og godkendt 
Dato 23/4 -2022  

 

------------------------------------                   ------------------------------------------ 

Formand Ann selmann                                   Næstformand Bitten Thordsen 

 

------------------------------------                    ----------------------------------------- 

Kasserer Renèe Selmann Zeth                       Sekretær Lea Schrøder 

 

------------------------------------- 

Suppleant Pia Hjort Martinussen 
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