
Vedtcegter ga:!ldende for Den Danske Dyrla:!geforenings faglige selskaber. 

Navn 

§1

Disse vedt<Egter er gceldende for samtlige selskaber under Den Danske Dyrl<Egeforening. 

Selskaberne har f(l}lgende navne: 

- Dansk Selskab for Klinisk Veterinc;er Etologi

- Dansk Veterina:!rdermatologisk Netva:!rk.

- Dansk selskab for Veterin<Er Kiropraktik.

- Dansk Selskab for Veterincer Gastroenterologi.

- Dansk Selskab for Veterincer Ophthalmologi.

- Dansk Selskab for Veterincer Onkologi

- Dansk Kvc;egfagdyrl<Ege Forening.

- Danske Fagdyrl<Eger vedr. sygdomme hos Heste.

- Foreningen for Danske fagdyrla:!ger i sygdomme hos hund og kat.

Stk. 2. Foreningen og dens medlemmer er underkastet Den Danske Dyrlc;egeforenings vedtcegter, Etiske 

Principper og Etisk Kodeks.

Stk. 3. Selskabets hjemsted er Den Danske Dyrl<Egeforenings adresse.

Formal 

§2

Selskabets formal er indenfor selskabets omrade 

a) at vc;ere forum for dyrlc;eger med selskabets sc;erlig faglige interesse,

b) at fremme kendskabet til selskabet blandt kolleger,

c) at formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om faglige sp(l}rgsmal,

d) at medvirke til efteruddannelse indenfor selskabets omrade ved at arrangere kurser o.l. i samarbejde

med DDD-KURSUS, idet selskabet er DDD-KURSUS behj<Elpelig med det praktiske arrangement af kurser

indenfor selskabets faglige omrade, og

e) at fungere som faglig h(l}ringsgruppe for hovedbestyrelsen.

Medlemmer 

§3

Som aktive medlemmer kan optages dyrla:!ger, der er medlemmer af Den Danske Dyrlc;egeforening. 

lndmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlc;egeforenings sekretariat. Godkendelse af 

medlemskabet sker pa den f(l}rstkommende generalforsamling efter indmeldelsen. 

Stk. 2. Som passive (associerede) medlemmer kan optages udenlandske dyrlc;eger, dyrl<Egestuderende, 

veterinc;ersygeplejersker eller and re med sc;erlig interesse for selskabets faglige virke. 

Ans0gning om passivt medlemskab ska I sendes til Den Danske Dyrl<Egeforenings sekretariat senest 4 uger 

f0r generalforsamlingen, der endeligt godkender medlemskabet. Passive medlemmer er ikke valgbare og 

har ikke stemmeret. 





Bestyrelsen 

§9

Bestyrelsen bestar af 1 formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vcelges skriftligt med simpelt stemmeflerhed. Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 ar ad 

gangen og afgar efter tur med et ars mellemrum, saledes at formand og et bestyrelsesmedlem vcelges det 

ene ar, og 2 bestyrelsesmedlemmer vcElges det andet ar. Hvert ar vcelges endvidere to suppleanter. 

Bestyrelsens medlemmer kan genvcElges to gange. 

Safremt formanden ikke lcEngere er i stand til at udewe sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en ny 

formand, indtil f(l)rstkommende generalforsamling, og suppleanten med det h(21jeste stemmetal indtrceder i 

bestyrelsen. Safremt et bestyrelsesmedlem ikke lcEngere kan varetage sit hverv, indtrceder suppleanten 

med det h(21jeste stem metal for den resterende del af det udtradte medlems valgperiode. 

Sekretariatet 

§ 10

Den Danske Dyrlcegeforenings sekretariat ud(l)ver sekretariatsfunktioner for selskabet.

Regnskab 

§ 11

Regnskabsar f(l)lger kalenderaret.

§ 12

Selskabet kan opl(l)ses pa en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer, og en 

efterf(l)lgende godkendelse af Den Danske DyrlcEgeforenings hovedbestyrelse. Selskabets formue overf(21res 

til Den Danske DyrlcEgeforening.

§ 13

Disse vedtcEgter er vedtaget pa en den 8. oktober 2016 afholdt generalforsamling i Den Danske 

Dyrlcegeforening.


