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Vedtægter  

for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 

 
 

 
§ 1. Navn og hjemsted 
Klubbens navn er ”Old English Sheepdog Klubben i Danmark”, der forkortes ”OES-klubben”. – Klubben er stiftet den 11. 
september 1965. 
 
Stk. 2.  
Klubbens hjemsted er formandens adresse. 
 
Stk. 3.  
Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK's love og tilhørende regle-
menter har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6 stk. 2 i DKK's love oprettede 
overenskomst. 
 
 
§ 2. Organisation 
Klubben er organiseret med:  
   - urafstemning (§ 16) 
   - generalforsamling (§ 11-14)  
   - bestyrelse (§ 7-9)  
   - medlemmer (§ 5) 
 
 
§ 3. Klubbens formål 
OES-klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK's formål og internationale forpligtelser 
at arbejde for at fremme kendskabet til Old English Sheepdog og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til 
at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugs-
egenskaber. 
 
Stk. 2.  
En opfyldelse af disse formål omfatter bl.a., at OES-klubben: 
 samarbejder med DKK, nationale og internationale OES-klubber og andre racers specialklubber. 
 tilbyder medlemmer, ejere og potentielle ejere af Old English Sheepdog information og vejledning med hensyn til  køb, 

pasning, opdragelse, udstillinger, lydighedstræning og avl. 
 afholder udstillinger, prøver, lydighedstræning, medlemsmøder, udflugter og øvrige sociale arrangementer. 
 udgiver et medlemsblad, der udkommer mindst 5 gange årligt samt administrerer en hjemmeside. 
 virker for bekæmpelse af sygdomme og arvelige defekter inden for racen. 
 varetager racens almene interesser og omdømme overfor myndigheder og offentlighed. 
 
Stk. 3.  
Foreningen tilbyder tillige folkeoplysende aktiviteter i form af teoretisk og praktisk undervisning af alle hundeejere og hun-
deracer til gavn for samfundet og hunden. Herved præges hundene til at blive socialiseret til det almene samfund. Under-
visningen omfatter hvalpemotivation, lydighedstræning, agility og rally m.m. 
 
 
§ 4. Avlsarbejde 
OES-klubben er DKK's sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Old English Sheepdog. 
 
Stk. 2.  
OES-klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Old English Sheepdog. 
 
Stk. 3.  
Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner 
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 kræver dog godkendelse fra DKK's sundhedsudvalg, inden de iværksættes. 
 
 
§ 5. Medlemskab  
Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Indmeldelse sker ved henvendelse til 
kassereren. 
 
Stk. 2.  
Der kan oprettes husfællemedlemskab. Husfællemedlemskab kan tegnes personligt af ægtefælle/samlever/barn - dog kun 
som tillæg til et fuldt betalende medlemskab under samme adresse. Medlemmer under et husfællemedlemskab modtager 
kun ét medlemsblad pr. udgivelse. 
 
Stk. 3.  
DKK's formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalfor-
samling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 
 
Stk. 4.  
Medlemskab træder i kraft fra første kontingentindbetaling. Stemmeret og valgbarhed opnås dog først efter 6 måneders 
sammenhængende medlemskab og under forudsætning af, at medlemmet er myndigt og ikke i kontingentrestance. 
 
Stk. 5.  
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. Ved udmeldelse kan kontingent 
ikke kræves tilbagebetalt.  
 
Stk. 6.  
Er kontingent ikke indbetalt rettidigt jf. § 6 stk. 2, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling 
betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed jf. § 5 stk. 4. 
 
Stk. 7.  
Ethvert medlem eller medlemmer af udenlandske specialklubber for OES, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for 
klubben, kan indstilles til æresmedlem af ethvert klubmedlem. Indstillingen skal være klubbens sekretær i hænde senest 
14 dage før den ordinære generalforsamling.  Indstillingen skal tiltrædes af en enig bestyrelse og herefter forelægges gene-
ralforsamlingen til endelig godkendelse med mindst 2/3 flertal. Æresmedlemskab gælder for livstid. Æresmedlemmer er 
kontingentfrie med stemmeret.  
 
Stk. 8. 
Bestyrelsen kan på eget initiativ – eller efter opfordring fra et eller flere medlemmer – ved flertalsafgørelse beslutte at tildele 
OES-klubbens Hæderstegn til et medlem, som gennem en årrække har udført et særligt flot stykke arbejde til gavn for klub-
ben og dens medlemmer. 
 
Stk. 9. 
Formanden har beføjelse til på den ordinære generalforsamling at tildele titlen Årets Medlem til et klubmedlem, der i det 
forløbne år har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i klubben. 
 
 
§ 6. Kontingent 
Medlemskontingentet for såvel hoved- som husstandsmedlemmer fastsættes for det kommende kalenderår på den ordinæ-
re generalforsamling. 
 
Stk. 2. 
Kontingentet betales forud for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. januar. Kontingentet skal være betalt senest 
den 31. januar for at opretholde uafbrudt medlemskab jf. § 5 stk. 6. Såfremt 31. januar er en helligdag eller ligger i en week-
end, forfalder indbetalingen rettidigt på den første efterfølgende hverdag. 
 
Stk. 3. 
Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli betales halvt kontingent i indmeldelsesåret. Dette gælder dog ikke husstandsmed-
lemmer. 
 
Stk. 4.  
Æresmedlemmer er kontingentfrie jf. § 5 stk. 7. 
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 § 7. Bestyrelsens sammensætning 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige 
medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. 
 
Stk. 2.  
Valgbare til bestyrelsen er alle myndige stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 4 og § 6 stk. 2. 
 
 
§ 8. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 
 
Stk. 2.   
Der afgår på skift 2, 2 og 1 bestyrelsesmedlem. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 3.  
Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmefler-
tal. Ved stemmelighed, der er afgørende for valg, foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende med lige man-
ge stemmer blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed fore-
tages lodtrækning. De til bestyrelsen opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 
1. og 2. suppleant. 
 
Stk. 4.  
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets 
valgturnus. 
 
Stk. 5. 
I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, skal bestyrelsen indenfor 30 dage  
forsøge at supplere sig selv, Er dette ikke umiddelbart muligt, kan bestyrelsesposten stå vakant indtil førstkommende ordi-
nære generalforsamling, dog skal bestyrelsen altid bestå af mindst 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.  
 
Stk. 6.  
Senest den 1. december bekendtgør klubbens bestyrelse navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om de 
pågældende er villige til at modtage genvalg. Samtidig indkaldes forslag til kandidater til bestyrelsen. Sådanne forslag skal 
skriftligt være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar.  
 
Stk. 7.  
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelses- som suppleantposter, skal 
bestyrelsen efterfølgende bestræbe sig på at fremskaffe det tilstrækkelige antal kandidater. – Er det 6 uger før generalfor-
samlingen ikke lykkedes at fremskaffe det nødvendige antal kandidater, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens 
ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 8.  
Valget tilrettelægges således, at stemmehemmeligheden til enhver tid sikres. 
Valget udskrives senest 4 uger før generalforsamlingen, og valgperioden løber frem til generalforsamlingens starttidspunkt. 
Valget kan være pr. brev eller digitalt. 
 
Stk. 9. 
Opgørelse/kontrol af valgresultatet foretages på generalforsamlingen af en revisor og 2 af generalforsamlingen valgte 
stemmetællere. Såfremt ingen af revisorerne er til stede, foretages opgørelsen/kontrollen alene af de valgte stemmetælle-
re. 
 
 
§ 9. Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 
 
Stk. 2.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Ny konstituering kan finde sted. 
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 Stk. 3.  
Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. 
 
Stk. 4.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger i bestyrelsen 
træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. 
 
Stk. 5.  
Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klub-
ben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasse-
rer og/eller sekretær. 
 
Stk. 6.  
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. 
 
Stk. 7.  
Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelses-
møde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde. 
 
Stk. 8.  
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til be-
handling af ethvert anliggende. Bestyrelsen fastsætter kommissorium for disses virke. 
 
Stk. 9.  
Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjene-
ste. 
 
Stk. 10.  
Klubbens repræsentant til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af DKK. 
 
 
§ 10. Regnskab 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2.  
Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges klubbens valgte revisorer senest 
den 31. januar. Det reviderede regnskab underskrives forud for generalforsamlingen af den samlede bestyrelse og reviso-
rer. 
 
Stk. 3.  
Bestyrelsen er, indtil der af generalforsamlingen er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab. 
 
Stk. 4.  
På den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Der forelægges endvidere bud-
get for det kommende regnskabsår til orientering, jf. § 12 stk. 1. 
 
Stk. 5.  
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling enten pr. brev, 
mail, via OES Bladet eller klubbens hjemmeside, jf. § 11 stk. 6. 
 
Stk. 6.  
Den samlede bestyrelse har kiggeadgang til foreningens konti, jf. § 10 stk. 3. 
 
 
§ 11. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til vedtægterne afgøres af bestyrelsen 
eller er genstand for urafstemning. 
 
Stk. 2. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. marts – 15. april på en lørdag eller søndag skiftevis i Korsør og 
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 Nyborg. 
 
Stk. 3. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 1. februar ved annoncering i OES Bladet, pr. mail, brev eller via 
OES Klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden. 
 
Stk. 4. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens sekretær skriftligt i hænde senest den 10. janu-
ar. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen enten pr. brev, mail eller via 
klubbens hjemmeside.  
 
Stk. 5. 
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 10. januar jf. § 8, 
stk. 6. 
 
Stk. 6. 
Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne pr. brev, mail, via OES Bladet eller 
klubbens hjemmeside: 
   1. Det reviderede regnskab 
   2. Stemmesedler jf. § 8 stk. 8 (udgår, hvis afstemningen er digital) 
   3. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 
   4. Bestyrelsens beretning 
 

Stk. 7. 
Der føres referat på generalforsamlingen. Det endelige referat skal senest en måned efter generalforsamlingen underskre-
vet af referenten sendes til dirigenten til underskrift. Dirigenten sender det underskrevne referat til klubbens sekretær, hvor 
det ligger til gennemsyn i én måned. Et kortfattet journalistisk referat – indeholdende samtlige konkrete beslutninger gengi-
vet ordret – offentliggøres over for medlemmerne via OES Bladet og/eller klubbens hjemmeside. 
 
 
§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling har altid følgende dagsorden:  
    1. Valg af dirigent 
    2. Valg af referent 
    3. Kontrol af indvarslingens lovlighed  
    4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende 
    5. Valg af 2 stemmetællere 
    6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg 
    7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge) 
    8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. - Der kan ikke foretages afstemninger 

under dette punkt  
    9. Behandling af indkomne forslag 
  10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. - Der kan ikke foretages afstemninger under 

dette punkt  
  11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
  12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 
  13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år 
  14. Eventuelt 
 
 
§ 13. Afstemning på generalforsamling 
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal (flest stemmer) jf. dog stk. 2 samt §§ 16 og 20. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 
 
Stk. 2.  
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med simpelt absolut flertal (= over 50 %) af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberetti-
gede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt flertal, idet dog blanke stemmer ikke 
medregnes. Vedtægtsændringerne træder først i kraft, når de er godkendt af DKK. 
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 Stk. 3. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
 
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 af de stemmeberet-
tigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom pr. anbefalet brev til klubbens sekretær med angivelse af de emner, 
der ønskes behandlet. 
 
Stk. 2.  
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget 
anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.  
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på en lørdag eller søndag i samme by, hvor den seneste ordinære gene-
ralforsamling blev afholdt, med start i tidsrummet kl. 12 til kl. 14.  
 
Stk. 3. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referent 
4. Kontrol af indvarslingens lovlighed og initiativtagernes tilstedeværelse 

        5. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende 
6. Forslag til behandling 

 
Stk. 4.  
Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13. 
 
 
§ 15. Valgbestyrelse 
Hvis bestyrelsen permanent ikke er beslutningsdygtig, dvs. ikke udgøres af mindst 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer, jf. § 8 stk. 5,  nedsættes en valgbestyrelse, hvis formål er at udskrive ekstraordinært bestyrelsesvalg, samt at 
varetage de økonomiske forpligtelser, der påhviler klubben. 
 
Stk. 2.  
Valgbestyrelsen består af 3-5 medlemmer: 
 Primært - evt. tilbageværende medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer  
 Sekundært - evt. generalforsamlingsvalgte medlemmer 
 Tertiært - udpeget af og blandt udvalgsformændene, revisorerne samt redaktøren af foreningens blad 
 
Stk. 3. 
Ansvarlig for nedsættelse af valgudvalget er revisorerne, redaktøren af foreningens blad og udvalgsformændene i nævnte 
rækkefølge, idet udvalgsformændene er ansvarlige i den rækkefølge, deres respektive udvalg er nævnt i Kommissoriet for 
udvalg. 
Valgbestyrelsen skal nedsættes indenfor 7 dage, efter at det er konstateret, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig. 
Valgbestyrelsen vælger selv sin formand. 
 
Stk. 4.  
Indkaldelse af kandidater til bestyrelsesvalget foregår med almindeligt brev til medlemmernes permanente adresse eller 
med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse og skal ske senest 7 dage efter, valgbestyrelsen er nedsat. 
 
Stk. 5.  
Kandidatforslag samt evt. valgoplæg skal være valgbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage efter indkaldelsen. 
  
Stk. 6.  
Senest én uge herefter udsendes stemmesedler med evt. valgoplæg til medlemmerne med en frist på 2 uger, hvor de ud-
fyldte stemmesedler i en særlig svarkuvert skal være returneret til en af klubbens revisorer. 
 
Stk. 7.  
Stemmeoptællingen skal foregå på et af revisorerne fastsat sted  på fristdagen efter kl. 20, hvor der skal være plads til alle 
opstillede kandidater. Revisorerne fungerer som stemmetællere bistået af formanden for valgbestyrelsen. 
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 Stk. 8.  
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsen således, at kandidaten med det højeste stemmeantal indgår på 
den første frie plads med længste tilbageværende valgperiode osv. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 
 
Stk. 9.  
Den nye bestyrelse konstituerer sig på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter valget jf. § 9 stk. 2. 
 
Stk. 10.  
Udover at forestå nyvalg må valgbestyrelsen ikke igangsætte nye tiltag, der medfører økonomiske forpligtelser for klubben. 
 
 
§ 16. Urafstemning 
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt 
klubbens stemmeberettigede medlemmer. 
 

Stk. 2.  
Forslag, herunder vedtægtsændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med proceduren for 
selve valghandlingen. 
 
Stk. 3.  
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stem-
mesedlerne åbnes. 
 
Stk. 4.  
Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. 
 
 
§ 17. Disciplinærsager 
Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltnin-
ger over for vedkommende. 
 
 
§ 18. Disciplinære foranstaltninger 
Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 
    a. Tildeling af: 
          1. misbilligelse 
          2. eller advarsel 
    b. Frakendelse af kennelmærke 
    c. Frakendelse af tillidshverv 
    d. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver 
    e. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring 
    f.  Eksklusion 
    g. Nedlæggelse af avlsforbud 
 
Stk. 2.  
OES-klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. 
Øvrige sanktioner kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gælden-
de bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 
 
 
§ 19. Midlertidige disciplinære foranstaltninger 
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til 
DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmel-
se med DKK’s love § 28. 
 
Stk. 2.  
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. 
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 § 20. Opløsning af klubben 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For ved-
tagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved 
en urafstemning med samme majoritet. 
 
Stk. 2.  
Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra be-
styrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 
 
 
§ 21. Ikrafttræden 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 2. april 2016 og senere bekræftet ved urafstemning den 4. 
juli 2016. – Vedtægterne erstatter klubbens vedtægter af 13. juli 2013. 
 
Stk. 2  
Vedtægterne er godkendt af DKK og træder i kraft den 16. august 2016 (datoen for DKK’s godkendelse). 
 
 
 
 


