
Vedtægter for foreningen
Hesteforsikringen for Varde og Omegn

§ 01: Foreningens navn er Hesteforsikringen for Varde og Omegn. Medlemmer kan optages inden
for et, efter bestyrelsens skøn, passende område.

§ 02: Foreningens formål er, at dens medlemmer skal betrygge hinanden mod tab af hest - enten i
forbindelse med sygdom eller uheld. En undtagelse herfra er uheld, hvor en anden person har
erstatningspligten, ildebrand, lynild, trafikuheld eller stormflod.

§ 03: Bestyrelsen består af minimum formand, sekretær og kasserer. Der kan vælges yderligere to
medlemmer. Alle vælges på skift for tre år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De to
revisorer vælges for to år ad gangen og er skiftevis på omvalg. Medlemmer har 1 stemme pr.
medlemsbevis.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 04: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at investere maksimalt 2/3 af opsparede midler i
lavrisikoinvesteringsforeninger.

§ 05: Den ordinære generalforsamling skal afholdes i årets første kvartal, hvor regnskabet
fremlægges og godkendes. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.
Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§06: Ønskes optagelse i foreningen, kontaktes formanden eller et bestyrelsesmedlem, der
efterfølgende sørger for, at der bliver foretaget en vurdering af hesten/hestene med angivelse af
køn, farve og alder. Kassereren udsteder et medlemsbevis, som sendes til medlemmet sammen
med en opkrævning af første præmiebetaling. Når præmien er betalt, betragtes vedkommende
som medlem.

§ 07: Når en hest ønskes optaget i foreningen, skal et bestyrelsesmedlem skønne, om den er
sund og rask. Er der tvivl om hestens sundhed, er ejer forpligtet til at skaffe en sundhedsattest fra
praktiserende dyrlæge. Ejer udfylder og underskriver indmeldelsesblanket. Heste vurderet til
mere end 15.000 kroner skal have en sundhedsattest, som ikke må være mere end 2
måneder gammel. Kopi af sundhedsattest (handelsundersøgelse) indsendes til foreningen.

§ 08: Præmien er halvårlig og opkræves cirka den 1. marts og den 1. september med seneste
betaling henholdsvis den 20. marts og den 20. september (se prisliste på vores hjemmeside).
Ingen hest må vurderes højere end 25.000 kroner eller lavere end 10.000 kroner. Heste vurderet
højere end 15.000 kroner må ikke være yngre end 2 år eller ældre end 8 år. Heste mellem
0 og 2 år samt heste mellem 8 og 13 år kan vurderes til maksimum 15.000 kroner ved
optagelse i foreningen første gang. Heste, der er 14 år og derover, optages ikke i
foreningen. Dog kan heste på 14 år og derover forblive i foreningen ved ejerskifte, såfremt
de besigtiges på ny.
Heste kan nedvurderes efter det fyldte 17. år.

§ 09: Fosterforsikring. Hoppen skal være forsikret i foreningen. Fostret optages i foreningen fra
konstateret drægtighed ved scanning (70 dage) eller håndprøve (90 dage) og til og med 9 dage
efter foling. Senest på 10. dagen efter folingen skal føllet have sin egen følforsikring (§ 9A).
Fosterforsikring kan tegnes mod betaling af 0,6% pr. måned plus et engangsbeløb på 10% af
forsikringssummen. Erstatning er uden selvrisiko. Højeste sum er 10.000 kroner (se
priseksempel).



§ 9A: Følforsikring. Føl født ind i foreningen kan forsikres til max. 15.000 kroner uden
besigtigelse.

§ 10: Medlemmet skal i sygdomstilfælde selv tilkalde dyrlæge. Erklæres hesten uanvendelig,
skal bestyrelsen kontaktes inden en eventuel aflivning. En hest kan kun erklæres
uanvendelig af en praktiserende dyrlæge, og bestyrelsen skal kontaktes hurtigst muligt
herefter. Heste, der ikke kan rides eller håndteres på grund af temperamentsfejl, erstattes
ikke. I komplicerede sygdomstilfælde og/eller ved indlæggelse på dyrehospital skal
bestyrelsen ligeledes kontaktes hurtigst muligt - så vidt muligt inden indlæggelse.
Ved ophold på dyrehospital tæller hver dag for et besøg; det vil sige, at der kun er refusion
for maksimalt de 3 første dage. Udgiften i forbindelse med selve opholdet på dyrehospital
refunderes ikke.

I akutte tilfælde er det i orden, at man laver en aftale med formanden eller et bestyrelsesmedlem.
Aflives hesten uden bestyrelsen er underrettet, kan man fortabe sin ret til erstatning. Bestyrelsen
vil i hvert enkelt tilfælde lave en vurdering.

§ 10A: Bliver en hest erklæret uanvendelig mindre end 2 år efter at hesten er indtrådt i foreningen,
forbeholder foreningen sig ret til at nedsætte erstatningen til 50%.

Bliver en hest erklæret uanvendelig efter at have været i foreningen under ½ år, vil vi forbeholde
os ret til ikke at udbetale erstatning. Der vil blive foretaget en vurdering af, om det er en skade,
som ejeren har været vidende om inden optagelse i foreningen og har undladt at påføre på
indmeldelsesblanketten. I sådanne tilfælde bortfalder retten til erstatning. Er det en skade, som er
opstået efter indtræden i foreningen, dækker vi naturligvis.

Hesten udgår af forsikringen, når den er blevet erstattet på grund af uanvendelighed.

Føl født ind i forsikringen, se § 09 og § 9A.

§ 11: Foreningen refunderer, efter fradrag af transport og moms, 50% af de samlede udgifter
i forbindelse med honorar, medicin og røntgen, inkl. miljøafgift. Der gives refusion for
maksimalt 3 dyrlægebesøg eller for de første 3 sygedage i et sygdomsforløb pr. hest pr. år.
Undtaget er dog heste forsikret mellem 8.000 og 12.000 kroner, hvor der ydes refusion for
maksimalt 2 dyrlægebesøg pr. år. Den samlede sum af dyrlægeregninger pr. år, dækket af
foreningen, må ikke overstige 50% af hestens forsikringssum.
Apoteks- eller dyrlægerecepter skal være dokumenteret af dyrlægen; dvs. være påført hestens
navn samt dyrlægens navn og cvr-nr. En apoteks- eller dyrlægerecept, hvor datoen ikke matcher
den tilhørende dyrlægeregning, gælder for ét dyrlægebesøg.
Der ydes ikke refusion af udgifter i forbindelse med dyrlægeerklæringer.
Der er dog refusion for medicin m.m. i forbindelse med nødvendig efterbehandling, f.eks. i
forbindelse med sårbehandling.
Udgifter til hestens vedligehold såsom vaccination, ormekur, tandraspning, beskæring af hove
med mere er foreningen uvedkommende.
Foreningen dækker ikke udgifter relateret til kiropraktik, healing, massage, akupunktur og
lignende.
Hestens navn skal fremgå af dyrlægeregningen, som ved indsendelse til refusion ikke må
være ældre end 2 måneder.
Bestyrelsen har beføjelse til at rette henvendelse til dyrlægen, hvis der er spørgsmål til
dyrlægeregningen.

§ 12: Et medlem, hvis hest er død af sygdom eller erklæres uanvendelig til ridning, arbejds- eller
avlsbrug, har ret til den erstatning, som hesten er vurderet til senest 8 uger efter hestens død eller



når erklæring for uanvendelighed foreligger. Beløbet fratrækkes den selvrisiko, som hestens alder
betinger. Efter de 2 første år udbetales der 80% i erstatning, hvis hesten er under 17 år. Fra
det 17. år og derover kan hesten nedskrives, så selvrisikoen udgør 30%. Bestyrelsen kan
tage stilling til, om en hest, som gentagne år i træk har fået fuld dyrlægeerstatning, skal
nedskrives i tilfælde af død. Dør en hest på rejse, erstattes den, som var den død hjemme, når
det kan bevises, at der er tale om den samme hest.

§ 13: Der ydes ikke refusion i forbindelse med aflivning af hest og afhentning af død hest.

§ 14: Udmeldelse af foreningen kan ske senest den 20. marts eller den 20. september. Ved
udmeldelse efter den 20. marts eller 20. september skal der betales for det efterfølgende halve år.
Ved salg kan/skal der foretages nytegning.

§ 15: Et medlem, som ikke betaler en opkrævning, slettes af foreningen 60 dage efter
fremsendelse af opkrævningen og kan ikke gøre fordring på foreningens kassebeholdning.
Medlemmet kan ligeledes gøres til genstand for hurtig retsforfølgelse, hvis foreningen indleder et
søgsmål på et skyldigt beløb. Eksisterende skyldigt beløb vil gå til inkasso.
Hvis man efter 60 dage ønsker at genforsikre sin hest i foreningen, skal hesten
besigtiges/vurderes igen.

§ 16: Den, der træffes i uærlighed overfor foreningen eller som behandler forsikrede heste på en
efter bestyrelsens skøn uforsvarlig måde, kan straks af bestyrelsen udelukkes af foreningen og
fortaber således sin ret til erstatning for de uforsvarligt behandlede dyr.

§ 17: Lovændringer kan foretages på den ordinære generalforsamling og er vedtaget, når 2/3 af
de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 medlemmer forlanger det, eller når
bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 18: Hvis foreningen nedlægges, ophører præmiebetalingen fra medlemmerne. Foreningen
videreføres indtil kapitalen er opbrugt, og når dette sker, er foreningen endeligt nedlagt.
Nedlæggelsen skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med fjorten dages
mellemrum.

Vedtaget første gang den 15. marts 1976.

Senest ajourført og moderniseret den 23. marts 2022. Tidligere vedtægter er hermed ugyldige.

Bestyrelsens underskrifter:

Formand: Bodil Ager

Kasserer: Sofie Dyekjær Holmegaard

Bestyrelsesmedlem: Jette Beck

Bestyrelsesmedlem: Ninna Lauridsen

Bestyrelsesmedlem: Mette Riis Hjerrild


