
Sv: Svar på samarbejdsophør

Til DDH 
Tak for �lbage meldingen  
Vi er noget uforstående overfor i ikke ønsket at 䚎erne jeres fejlag�gt oplysning, at samarbejde ophøre står i frit
for, der behøver ikke være en grund �l ophøret af samarbejde, det ville syne mere troværdig at Sle纏e den
ukorrekte oplysning.
pt. fremstår det som personlig fnidder fnadder.
Vi vil afslu纏ende sige tak for det samarbejde der har været.

Med venlig hilsen 
Danske Hundeejeres Landsforening

Fra: Linda Hollænder <ddhformand@gmail.com> 
Sendt: 23. november 2016 01:16 
Til: 'Danske Hundeejeres Landsforening' 
Emne: SV: Svar på samarbejdsophør

Til DHL

DDH har valgt at skrive som vi gjorde og det fastholder vi stadig.
Pbv. Linda Hollænder

Fra: Danske Hundeejeres Landsforening [mailto:dhlhund@live.dk] 
Sendt: 9. november 2016 19:43
Til: ddhformand@gmail.com
Emne: Svar på samarbejdsophør

Breve medsendt som fil

Mvh
DHL
Kim Klink

Danske Hundeejeres Landsforening
to 01‐12‐2016 09:01

Til:Linda Hollænder <ddhformand@gmail.com>;

Nyheder  01-12-2016



DANSKE HUNDEEJERES
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Formand: Kim Klink
Årløse Bygade 5
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Medlem af

Haslev  den  09.11.2016 

I henhold til deres brev af 20.10.2016, om ophør af samarbejde pga. § 4.2 og dårlig moral og 
etik, er det modtaget og taget til efterretning. 

Vi medsender brev fra vores advokat med resultat af undersøgelsen af vores 
generalforsamlings lovlighed. 

Vi forventer at i retter jeres ukorrekte oplæg indenfor få dage. 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen 

DHL´S Bestyrelse 

mailto:dhl-hund@tdcadsl.dk
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Tvist med DDH og DRU 

Efter at have modtaget jeres accept af mit tilbud om udarbejdelse af et notat om jeres tvist med oven-
nævnte to foreninger, har jeg nu gennemgået det materiale, som jeg har modtaget, og jeg skal i det 
efterfølgende redegøre for mit syn på tvisten. 

Tvisten går efter det oplyste ud på, at de to foreninger Den Danske Hundeforening (DDH) og Dansk 
Racehunde Union (DRU) har afbrudt samarbejdet med jer under henvisning til, at I på den senest 
afholdte generalforsamling i oktober 2016 i jeres forening har valgt nye medlemmer til jeres bestyrelse 
på en måde, som er i strid med jeres egne vedtægter. 

Indledningsvis bemærker jeg, at der ikke her i landet findes nogen specifik lovgivning om foreninger. 
Foreningers forhold afgøres derfor efter de vedtægter, som foreningernes medlemmer selv fastsæt-
ter, og derudover er der en vis retspraksis, som regulerer foreningers retsforhold. 

For så vidt angår den aktuelle tvist forudsætter jeg, at indkaldelsen til jeres generalforsamling skete i 
overensstemmelse med jeres vedtægter, således at generalforsamlingen kunne erklæres lovligt ind-
varslet og dermed beslutningsdygtig. 

Både ifølge almindelige retsgrundsætninger og efter § 5, stk. 1 i jeres vedtægter er generalforsamlin-
gen foreningens højeste myndighed. Det vil sige, at de i generalforsamlingen deltagende medlemmer 
af foreningen kan træffe alle sædvanlige beslutninger, som har med foreningens virke at gøre. Så-
danne beslutninger skal dog som udgangspunkt være i overensstemmelse med foreningens vedtæg-
ter og kan ikke ske i strid med lovgivningen. 

Det ligger imidlertid også i det forhold, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, at 
generalforsamlingen har mulighed for at meddele dispensation fra visse af de i vedtægterne fastsatte 
regler. Dette gælder efter min opfattelse en fravigelse af vedtægternes § 4, stk. 2, 2. afsnit. Denne 
regel drejer sig om, hvem der er valgbar til foreningens bestyrelse. 

Jens Graven Nielsen (H) 
Søren Kokkenborg 

Thomas Harder 
Per Bovien Christensen 

Peter Schmitz (H) 

Jernbanegade 37 
DK-6870 Ølgod 

Tlf: 75244600 
Fax: 7524 6343 

www.advopartner.dk 

Kontortid: 8-16, fredag 8-15, 
CVR-nr.: 1726 3838 

Sydbank: 
7701-0000463925 

Sendt pr. mail: hgimsaps@gmail.com 
Danske Hundeejeres Landsforening 
c/o  Glennie Andersen 
Krusbjergvej 7 B 
6870  Ølgod 

Dato: 7. november 2016 Sagsnr.: 12-91299-LB Sekretær: Lene Bundgaard/TH 
Direkte tlf. 75 24 72 90 
Arbejdstid: 8-16, fre. fri 
LBU@advopartner.dk 
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Ifølge vedtægterne skal man have været medlem af foreningen i de seneste 12 måneder forud for en 
generalforsamling for at kunne vælges til en bestyrelsespost, og dette vilkår opfyldte det medlem, 
som blev valgt som formand for jeres forening, ikke. 

Jeg har forstået situationen således, at der ikke på generalforsamlingen meldte sig andre, der var 
villige til at opstille til posten som formand for foreningen, end Kim Klink, og det affødte spørgsmålet 
om, hvorvidt man kunne give en dispensation og derefter vælge ham, da han ikke havde været med-
lem af foreningen i de krævede 12 måneder forud for generalforsamlingen. (Det er formentlig uden 
betydning, at han tidligere har været medlem af foreningen i en længere periode). 

Spørgsmålet om en sådan dispensation kan generalforsamlingen efter min opfattelse uden tvivl tage 
stilling til.  

For det første er det alene denne forenings medlemmer, der har en interesse i, dels at foreningen har 
en handledygtig bestyrelse, dels hvem der sidder i denne bestyrelse. Det er ikke et spørgsmål, som 
har relevans for andre end foreningens medlemmer. 

Dernæst er der tale om en dispensation, som ikke kan anses at være i strid med nogen del af lovgiv-
ningen her i landet. 

Det er da også af langt større betydning for jeres forenings virke, at den har en bestyrelse, der kan 
varetage foreningens tarv, end at den specifikke regel i vedtægternes § 4, stk. 2, 2. afsnit bliver fulgt. 

Det er således min opfattelse, at Kim Klink er valgt som formand for bestyrelsen i jeres forening på 
fuldt lovlig vis, og jeg har da heller ikke fået oplysninger om, at der internt i jeres forening har været 
protester mod den anvendte fremgangsmåde. 

Min konklusion kan derfor kun blive, at DDH og DRU ikke har været berettigede til at opsige samar-
bejdet med jer på grund af den måde, hvorpå jeres nuværende formand er valgt. 

Jeg har ikke herved taget stilling til, om der eventuelt på andet grundlag kunne være basis for at opsi-
ge samarbejdet. Endvidere må jeg konstatere, at en opsigelse af en samarbejdsaftale mellem tre for-
eninger efter al overvejende sandsynlighed kan ske, uden at der behøver at være nogen særlig grund 
til det. Efter sædvanlige aftaleretlige grundsætninger kan en aftale opsiges af en af parterne uden 
nærmere begrundelse, medmindre aftalen indeholder særlige regler om en sådan opsigelse. 

Hvis det ovenfor anførte skulle give anledning til yderligere spørgsmål, er I velkomne til at vende til-
bage. 

Med venlig hilsen 

Thomas Harder 
Advokat 
tha@advopartner.dk 



Afbrydelse at samarbejde med QHL. 

d. 20 oktober 2016.

OOH og ORU har I samråd besluttet, at vi dags dato afbryder samarbejdet med OHL, grundet tvivlsomt 
nyvalg til bestyrelsen. I vores optik har OHL Ikke overholdt deres egne vedtægte-r, idet en afgået udmeldt 
formand, er blevet valgt Ind Igen, uden at have opnået ny anciennitet. Jf. DHL's vedtægter§ 4 Stk. 2, hvor 
det fremgår, at man skal have været medlem, de seneste 12 måneder for at opstille til bestyrelse. Samt at 
opsti Ilede kandidater, skal være fremsendt OHL senest 1 juli og offentliggjort i DHL nyt I august. 

Konsekvensen af delte er at OOH og ORV fælles har beslullet, at vi Pr. 1 november 2016 Ikke længere 
godkender certifikater taget i DHL, dog fortsætter vi med at godkende stambøger fra OHL 
Avlsgodkendelser I DHL er pr. dags dato Ikke godkendt i DDH og ORU. 

Vi beklager de gener, det må have for vores medlemmer, men vi flnder det nødvendigt at handle på 
oveMtående, grundet manglende seriøsitet og dårlig etik og moral fra OHL's sid'e. 

På bestyrelserne I OOH og ORV's vegne 

Linda Hollænder og Helle Øllgaard 



kontingent:
Årlig medlemskab stige fra 300 kr. til 350 kr.
Man skal fremover melde ind til bestyrelsen om man ønsker fortsat at modtage medlemsladet pr. post, eller om 
man ønsker det elektronisk.

Man vil have mulighed for at tegne et udstillingsmedlemskab til 225 kr. – dette er primært et medlemskab til 
udstillere fra andre klubber. Her vil man ikke opnå stemmeret på generalforsamlingen, eller optjene anciennitet 
i foreningen. Man vil have mulighed for at betale et mindre udstillingsgebyr på udstillingerne, end udstillere der 
ikke er medlem af DHL.
Dem som udstiller uden det normale medlemskab af DHL eller et udstillingsmedlemskab, vil skulle betale 100 
kr. mere i udstillingsgebyr, fordel ved at tegne et medlemskab. 
________________________________________________________________________________________ 
Næstformanden Vinni Odgaard fratræder sin post som næstformand, pga. skilsmisse. Derfor tiltræder Glennie 
Andersen som næstformand. 
________________________________________________________________________________________ 
Online tilmelding til fremtidig udstillinger vil være åben for tilmeldinger indtil 4 dage før udstillingen afholdes, 
dog skal der stadig overføres via bank eller betales via mobilpay 14 dage før, for at undgå Gebyr på selve dagen, 
efter sidste betalings frist pålægges der et gebyr på 50 kr. pr. hund og pr. klasse hunden stilles i, som betales via 
mobilpay/bank overførsel, eller kontant på dagen. 
_________________________________________________________________________________________ 
Der har været en del tale om hvorvidt man må deltage til udstilling med hjælpe midler "stok " det må man 
gerne , også i BIS, man må selvfølelig ikke påregne at blive udtaget til placering, hvis man er hæmmet i sådanne 
en grad at man ikke kan fremvise hundens bedst.

Nyheder  fra bestyrelsen

8-10/16

Der er stemt ny bestyrelse ind. 

_________________________________________________________________________________________
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