Vedtægter for Grindstedegnens Familielandbrug
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Grindstedegnens Familielandbrug.
Foreningens hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse.

§2.
Medlemmer
Som medlemmer optages enhver interesseret. Medlemskortet gælder for samlevende par og kontingentet er det
samme, uanset om der findes 1 eller 2 personer. Begge personer har lige indflydelse på alle foreningens anliggender
og kan begge deltage i afstemninger.
Ved opgivelse af foreningens medlemstal regnes et par for 1 medlem. Alle medlemmer er abonnementer på
medlemsbladet. Alle medlemmer er dermed at betragte som medlemmer af amtsforeningen og Dansk
Familielandbrug og underkastet deres vedtægter og beslutninger.

§3.
Formål og opgaver
Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale og kulturelle interesser på alle
områder. Gennem sit arbejde tilstræber foreningen at virkeliggøre disse formål ved, alene eller i samarbejde med
andre organisationer.
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•
•
•
•
•
•
•
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•

At repræsentere organisationen og fremføre dens synspunkter.
At planlægge og formidle fagligt arbejde.
At gennemføre konsulentvirksomhed.
At gennemføre servicevirksomhed for medlemmer.
At gennemføre mødearrangementer.
At samarbejde med andre organisationer.
At medvirke ved ungdomsarbejdets gennemførelse.
At formidle oplysninger om og deltage i kursusarrangementer.
At gennemføre rejser og lignende aktiviteter.
At sikre, at området er dækket foreningsmæssigt.
At støtte og følge Familielandbrugets arbejde.
At skaffe det økonomiske grundlag for arbejdets gennemførelse

§ 4.
Generalforsamlinger
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og til
at udtale sig, stille forslag og deltage i afstemninger. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages frist ved avertering i bladene med angivelse af, hvad
der eventuelt skal behandles udover vedtægternes bestemmelser herom. En generalforsamling konstituerer sig med
valg af ordstyrer og stemmetællere.
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden, det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse. Der foretages valg af formand, (hvortil ethvert jordbrugende medlem er valgbar), og valgperioden er 1
år.
Der vælges bestyrelse og revisorer. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen består af 4 medlemmer foruden formanden.
Der vælges 1 suppleant.
Første gang afgår halvdelen af bestyrelsen ved lodtrækning.
Indkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. februar.
Generalforsamlingen skal da indeholde følgende dagsorden:
1. Generalforsamlingen konstitueres
a. Valg af ordstyrer.
b. Valg af stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af formand.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Beretning vedr. 4H.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Alle jordbrugende medlemmer er valgbare til posten som organisationens formand og til øvrige ledende poster
vedrørende landbrug. Den, der har afhændet eller bortforpagtet sit landbrug på grund af de gennem organisationen
direkte eller indirekte pålagte arbejdsbyrder, er ligeledes valgbar. Til varetagelse af særlige opgaver kan vælges
andre end jordbrugere.
Ingen er valgbar efter det fyldte 67. år.
Ekstra generalforsamlingen afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmernes skriftligt
anmoder derom. I så tilfælde skal generalforsamlingen afholdes indenfor en måned efter, at anmodningen er
modtaget. På ekstra generalforsamlingen behandles kun de forslag, der har givet årsag til indkaldelsen. En
generalforsamling er normalt beslutningsdygtigt, når der er lovligt indvarslet. Afgørelser træffes ved almindelig
stemmeflertal (en stemme mere en gyldige stemmer på noget modforslag). Til formandsvalg kræves dog en stemme
mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Vedtægtsændring kræver 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Afstemninger er skriftlige, men kan foretages ved håndsoprækning, hvis ingen protesterer derimod. Blanke stemmer
regnes for ugyldige. Der føres protokol over generalforsamlingens vedtagelser. Den underskrives af dirigenten.

§5.
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker skriftligt, og alle
bestyrelsens medlemmer er automatisk foreslået. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvortil formand og
næstformand er selvskrevne medlemmer. Den vælger kasserer og sekretær. Den fastsætter selv sin
forretningsorden. Den udpeger medlemmer til udvalg, hvor foreningen er repræsenteret i samarbejde med andre
organisationer. Den foretager ansættelse af konsulenter og anden medhjælp. Den fastsætter eventuelle honorarer.
Den foretager alle bevillinger. Den kan optage lån og pantsætte foreningens eventuelle ejendom. Den tegner
foreningen i tilfælde af kaution.
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre landsøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at
deltage i ledelsen heraf.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og i øvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller mindst 3
bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden derom. Indbydelse til bestyrelsesmøder sker normalt skriftligt med
angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. På bestyrelsesmøder træffes
afgørelser i foreningens anliggender (jvf. dog §4). Den kan dog gennem sin forretningsorden bemyndige
forretningsudvalget til at foretage forretningsmæssige afgørelser.
Afgørelser i bestyrelse og forretningsudvalg træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed e
formandens stemme afgørende. Afstemninger skal være skriftlige.
Bestyrelsens og forretningsudvalgets møder refereres efter retningslinjer, som fastlægges af bestyrelsen.

§ 6.
Formanden
Formanden og i hans fravær næstformanden leder bestyrelsens møder og tegner foreningen. Formanden, respektiv
næstformand, repræsenterer foreningen udadtil, hvor ikke andet er vedtaget (se §5).

§7.
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og påser, at der føres et
nøjagtigt bogholderi over foreningens midler, indtægter og udgifter. Bortset fra nødvendig kassebeholdning henstår
foreningens midler i et pengeinstitut eller på postgiro. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om anden anbringelse.
Bestyrelsen bemyndiger en person til at disponere over midler til foreningens daglige drift.

§ 8.
Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingentet og tidspunktet for dets indbetaling. Der kan fastsættes forskelligt kontingent for
landbrugere og ikke-landbrugere.

§9.
Udvalg
Udvalgsmedlemmerne er ansvarlige for deres respektive arbejdsområder.
Udvalgene udarbejder selv deres forretningsorden, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Der føres protokol over udvalgenes forhandlinger.
Indgåelse i eller afholdelse af arrangementer, der medfører økonomiske risiko for foreningen, kræver bestyrelsens
godkendelse.
Alle udvalg er pligtige til at benytte foreningens navn i deres arbejde, men kan ikke uden bestyrelsens godkendelse
indgå aftaler, der er bindende for foreningen.

§10
Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden senest 30. november. Ved udmeldelse fortabes retten til
andel i foreningens formue og ejendom.

§11
Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan foretages på en generalforsamling, når der ved indkaldelse er angivet, at
opløsning af forening er på dagsordenen. Beslutning om opløsning kræver, at 2/3 af medlemmerne er
repræsenteret, og at 2/3 af de mødte stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der da
indkaldes til ekstra generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne er da beslutningsdygtig, men kræver at 2/3 af
de fremmødte stemmer herfor.
Inden opløsningen kan finde sted, må foreningens forpligtelser være afviklet. Foreningens eventuelle formue
tilfalder amtssammenslutningen eller Dansk Familielandbrug, med mindre foreningens opløsning skyldes
sammenlægning med naboforeninger. I så tilfælde tilfalder nettoformuen naboforeningen i henhold til det
indmeldte medlemstal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2015.
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