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1. Foreningens navn. 
Foreningens navn er: Dansk Klovbeskærerforening. 
 
2. Foreningen. 
Foreningen er en landsorganisation for klovbeskærere i Danmark. 
Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 
 
2a. Foreningens formål. 
Foreningens formål er at højne standarden inden for klovplejen i Danmark, herunder 
generelt at styrke kvægholdernes tillid til medlemsvirksomhederne samt i øvrigt søge, at 
fremme en bred forståelse for klovplejen. 
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3. Foreningens opgaver. 
Med ovenstående formål for øje skal foreningen bestræbe sig på at bedre samarbejdet 
med dyrlæger, konsulenter og kvægholdere. 
 
Foreningen skal søge at gøre sin indflydelse gældende inden for uddannelsen af 
klovbeskærere samt medvirke til, at der bliver oprettet og afholdt efteruddannelseskurser. 
 
Foreningen skal bestræbe sig på, ved godt samarbejde og fælles optræden, at varetage 
medlemmernes interesser såvel over for offentlige myndigheder samt kunder og 
leverandører og yde direkte bistand i erhvervsmæssige og arbejdsmæssige forhold. 
 
Foreningen skal på bedst mulig vis medvirke til udbredelse af forskningsresultater indenfor 
faget fra ind og udland. 
 
Foreningens skal medvirke til formidling af forsøg, test og forskningsresultater for at finde 
frem til de bedst anvendelige værktøjer, hjælpemidler, behandlingsmetoder og produkter 
hertil. 
 
Ved enhver forhandling med andre foreninger, institutter eller offentlige myndigheder er 
den til enhver tid siddende formand naturligt medlem. 
 
4. Medlemmerne. 
Som A eller B medlem af Dansk Klovbeskærerforening kan optages enhver person, som 
har bestået den til enhver tid i Danmark gældende prøve/eksamination i 
klovbeskæreruddannelsen. 
 
A-medlemmer. 
Personer, der opfylder optagelseskravet og gennem egen forretning har 
klovbeskæringsfaget som deres primære indtægtskilde, optages i foreningen som A-
medlemmer. (Uanset virksomhedsform) 
A-medlemmer er valgbare og har stemmeret. 
 
B-medlemmer. 
Personer, der opfylder optagelseskravet og gennem et ansættelsesforhold har 
klovbeskæringsfaget som hel eller delvis indtægtskilde, kan optages i foreningen som B-
medlemmer. 
B-medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 
For at opnå valgbarhed og stemmeret i foreningen, kan et B-medlem tegne et  
A-medlemskab. Ved en sådan ændring af medlemskabet afregnes differencen mellem de 
to kontingentsatser. 
 
Passive medlemmer. 
Som passive (associerede) medlemmer kan dyrlæger, rådgivere, konsulenter, eller andre 
med særlig interesse i foreningens faglige virke optages i foreningen. 
Personer, som i øvrigt opfylder optagelseskravet, kan ikke optages som passivt medlem. 
Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 
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Optagelse. 
Optagelse i foreningen foretages gennem et bestyrelsesmedlem, sædvanligvis 
kassereren. 
Det påhviler det optagelsessøgende medlem over for bestyrelsen på forlangende at 
forevise dokumentation for ovenstående optagelseskrav. 
 
Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 
I tilfælde af nægtelse kan spørgsmålet af den optagelsessøgende indbringes på 
foreningens følgende generalforsamling ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen. 
Medlemskab af foreningen træder først i kraft, når den optagelsessøgende efter 
godkendelse har betalt det af generalforsamlingens fastsatte kontingent. 
 
Eksklusion af et medlem kan ske efter vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal 
hvis et medlem har udvist adfærd eller foretaget handlinger, der modarbejder foreningens 
formål og vedtægter og derved skadet foreningen og dens medlemmers omdømme i 
offentligheden. 
Kontingentrestance på mere end 1 år medfører øjeblikkelig fortabelse af alle til 
medlemskabet hørende rettigheder og slettelse af medlemslisten. 
 
5. Kontingent. 
Kontingent for alle medlemsgrupper fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
Opkrævninger på kontingent skal være udsendt til medlemmerne senest 20. januar. 
Kontingentet skal være betalt senest 8 dage før en generalforsamling. Gælder både 
ordinær og ekstraordinær generalforsamling. 
 
6. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer, hvor andet ikke er 
fastslået i vedtægterne, ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte gyldig 
beslutning i alle foreningens anliggender. 
 
6a. Ordinær generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i en af foreningen til 
medlemmerne udsendt meddelelse.  
Derudover udsendes så vidt muligt før generalforsamlingen til alle medlemmer: 

- Dagsorden  
- Foreningens reviderede regnskab og status 
- Oplysninger om hvilke af bestyrelsens medlemmer, der er på valg og 
- Hvilke af disse, der er er villige til at modtage genvalg 
- Oplysninger om indkomne forsalg. 

 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
skriftligt være indleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen. 
Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt og i øvrigt efterkommer de 
foran fastsatte regler. 
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Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, medmindre mødets dirigent eller 1 af de 
fremmødte medlemmer kræver det, skal afstemninger foregå skriftligt.  
Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning. 
 
Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab med resultatopgørelse 

og status for det forløbne år. 
4. Valg af formand 
5. Valg til bestyrelsen og suppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Over det på generalforsamlingen passerede føres af sekretæren en protokol, der 
underskrives af dirigenten. 
 
6b. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 2/3 af 
medlemmerne skriftligt og under angivelse af dagsordenen stiller krav herom.  
Kravet skal fremsættes over for foreningens formand. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal derefter afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og 
indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i en af foreningen til 
medlemmerne udsendt meddelelse.  
 
 
7. Bestyrelsen. 
 
7a. Valg til bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges ved skriftlig afstemning.  
Formanden vælges først for 1 år. 
De øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen hvert år afgår, første 
gang ved lodtrækning. 
Formanden vælges ved simpelt, absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer) 
Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages 
bundet omvalg mellem de to, der ved første afstemning opnåede det største stemmetal. Er 
stemmerne lige ved det bundne omvalg, afgøres valget ved lodtrækning mellem de to 
kandidater. 
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Øvrige valg sker ved almindelige stemmeflerhed efter den såkaldte bunkemetode, 
således: 
Når der er opstillet flere kandidater, end der er poster, der skal besættes, foretages valget 
efter denne metode. Efter denne metode må og skal medlemmerne stemme på det antal 
kandidater, der skal vælges, og der kan ikke stemmes på samme kandidat flere gange. 
Når valget er gennemført, konstateres det hvem af kandidaterne, der har fået flest 
stemmer, og pågældende er herefter valgt med simpelt relativt flertal. 
 
Der vælges to suppleanter, der afgår skiftevis. Den først valgte suppleant betragtes som 
førstesuppleant. 
 
7b. Konstituering. 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, kasserer og menigt medlem.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
7c. Bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsesmøderne afholdes så ofte, som det skønnes nødvendigt. 
Det fastslås, at sekretæren på bestyrelsesmøderne upartisk i mødereferatet, skal indføre 
alle fremsatte forslag og vedtagne beslutninger, ligesom vedkommende er pligtig til at 
tilføre samme, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er fremmødte og evt. fraværende. 
Referatet underskrives som punkt 1 på næste bestyrelsesmøde af de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer, og indsættes i protokollen. 
 
7d. Foreningens samarbejde til anden side. 
Såfremt bestyrelsen ønsker at samarbejde til anden side med andre foreninger, kan det 
tillades under forudsætning af, at foreningen ikke afgiver stemmeret, og at foreningen ikke 
indgår forpligtelser eller andet, der indskrænker foreningens virke. 
 
8. Tegning – hæftelse. 
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formanden. 
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og 
betale indgående forpligtelser. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende 
formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
9. Udgået. 
 
10. Regnskab og revision. 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab 
for foreningen. 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de af 
generalforsamlingen valgte revisorer. 
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11. Vedtægtsændringer. 
Forandring af vedtægterne kan kun ske således: 

- På en ordinær generalforsamling eller  
- På en ekstraordinær generalforsamling, der begge er indvarslet på lovmæssig vis,  
- Mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.  
Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede indvarsles til ny ekstraordinær 
generalforsamling inden 14 dage, og denne er da beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal, men ændringer kræver stadig 2/3 majoritet. 
 
 
 
12. Foreningens ophør. 
Skulle forholdene stille sig således, at det ville være umuligt eller uønskelig at fortsætte 
foreningens virksomhed, kan foreningens opløsning ske, når foreningens samlede gæld er 
betalt og efter beslutning på en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor halvdelen af 
medlemmerne er til stede og de 2/3 af de mødte stemmer for opløsning,  
Herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages 
med 2/3 majoritet uden hensyn til de fremmødets antal. 
I tilfælde af foreningens opløsning overgår evt. aktiver til uddannelsesmæssige formål, 
som bestemmes af den siddende bestyrelse. 
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling  
den 11. Maj 1984,  
Revideret: 
den 18. marts 1989,  
den 30. marts 1996,  
den 29. september 2000  
den 20. marts 2004 
den 19. marts 2005 
den 2. juli 2022 


