
FORSLAG 

Vedtægter for Brancheforeningen “Får og geder”. 

1. Foreningens hjemsted:
Foreningen har adresse hos formanden, foreningens mailadresse fastsættes af bestyrelsen.

§ 2. Formål:
- At varetage medlemmernes interesser over for det politiske system, herunder embedsværket,

bl.a. ved at holde kontakt til og samarbejde med f.eks. NaturErhverv og Fvst..
- Udfærdige høringssvar, når det er påkrævet.
- Deltage i relevante udvalg, der arbejder med stof, der findes relevant for foreningens medlem-

mer.
- Deltag i aktiviteter, der har generel interesse for fåre- og gedeverdenen, herunder iværksættelse

af projekter, som bestyrelsen anser for gavnlige.
- Fælles hjemmeside for branchens foreninger.
- Fælles nyhedsbrev.
- Markedsføring af dansk lam og ged.
- Sørge for professionel hjælp til sagsbehandling, når det er påkrævet.
- Yde retshjælp (evt. fælles retshjælpsforsikring).
- Bestyrelsen pålægges at drage omsorg for, at der i foreningens første 2 år opsamles mest mulig

kapital.
- Andet

-

§ 3. Organisation:
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt
medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:

• Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor

• 1 suppleant for revisor

• Valg af formand sker for en periode på 1 år.
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen:
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens
hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Ordinær generalforsamling afholdes hvert

år inden udgangen af oktober måned. Medlemmerne kan stemme ved fremmøde eller elektronisk. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af:
a) Revideret regnskab og meddelse af ansvarsfrihed
b) Budget,
c) kontingent (se § 7)

4. Valg (Jf. § 3)
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.



§ 5. Foreningens bestyrelse: 
Foreningen daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Såfremt der opstilles kandidater i de to 
følgende besætningsstørrelser, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer, der har min-
dre end 50 moderdyr og 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer, der har mere end 50 moder-
dyr. (Opstilles der ikke nok kandidater i den ene eller begge de to kategorier, vælges de reste-
rende bestyrelsesmedlemmerne frit.) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekre-
tær og kasserer. Bestyrelsen kan vælge et medlem til kassererposten uden for bestyrelsen.  Besty-
relsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budget. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Tegningsret for foreningen har formanden sammen med et vilkårligt bestyrelsesmedlem. 
 

§ 6. Medlemskab: 
-a) Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.  
-b) Medlemsskab kan enten opnås gennem en anden forening eller som selvstændigt medlem el-
ler som begge dele. 
-c) For at opnå stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3 mdr. 
når generalforsamlingen afholdes. 
-d) Medlemsskab gennem en forening giver 1 stemme ved generalforsamlingen. 
-e) Selvstændigt medlemsskab giver 2 stemmer på generalforsamlingen for medlemmer med op til 
50 moderdyr. 
-f) Selvstændigt medlemsskab giver 3 stemmer på generalforsamlingen for medlemmer med 51 - 
100 moderdyr. 
-g) Selvstændigt medlemsskab giver 4 stemmer på generalforsamlingen for medlemmer med 101 - 
200 moderdyr. Og så videre efter formlen: a+xg (hvor a = grundkontingent, x = det antal moderdyr 
medlemmet har og g = moderdyrsgebyret), dog maximum 12 stemmer (13 hvis der også er tegnet 
medlemsskab gennem en forening. 
-h) Antallet af moderdyr i de enkelte medlemmers besætninger fastsættes ved udskrifter af GHI-
landbrugsindberetningen. 
 

§ 7. Kontingent: 
-a) Medlemsskab koster for selvstændige medlemmer, der har op til 50 moderdyr et grundkontin-
gent a. For selvstændige medlemmer, der har flere end 50 moderdyr et grundkontingent a + mo-
derdyrsgebyr g gange antallet af moderdyr, som medlemmet har udover 50, dog maximalt grund-
kontingent a + 1000 gange moderdyrsgebyr g. 
-b) Medlemsskab gennem en forening koster et grundkontingent b, som indbetales af den pågæl-
dende forening. 
-c) Bestyrelsen fremlægger forslag til grundkontingent a, grundkontingent og moderdyrsgebyret g 
for et år ad gangen på generalforsamlingen. 
 

§ 8. Vedtægtsændringer: 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. 
 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dog skal indkaldelse senest ske se- 
nest 14 dage efter at ønsket er fremsat, således at den ekstraordinære generalforsamling afholdes 
senest en måned efter at ønsket er fremsat. 
Dagsorden skal motiveres. 
 

§ 10. Regnskab: 
Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret. 
 

§ 11. Opløsning: 



Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære 
generalforsamlings afgivne stemmer. 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling senest 
1 måned en måned efter første vedtagelse.  
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, der har 
med drift af fårebrug at gøre. Den opløsende generalforsamling beslutter, hvilke formål, der skal 
tilgodeses. 
(Foreningen er stiftet den 24.10.2015). 
 

Dalum Landbrugsskole, Odense d. 24. oktober 2015 
 

 
___________________________  ________________________________ 
 Dirigent      Bestyrelsens underskrifter 
 

Noter vedr. stiftende generalforsamling: 

Foreningens navn er “Brancheforeningen Får, lam og geder” 

Ved ankomsten til den stiftende generalforsamling, afgiver deltagerne en tro 

og loveerklæring på hvor mange moderdyr de har. 

Ved den stiftende generalforsamling vælges såfremt der opstilles tilstrækkeligt 

med kandidater: 

1 bestyrelsesmedlem for 1 år blandt medlemmer, der har 0-50 moderdyr.  

1 bestyrelsesmedlem for 2 år blandt medlemmer, der har 0-50 moderdyr. 

1 bestyrelsesmedlem for 1 år blandt medlemmer, der har mere end 50 moder-

dyr. 

1 bestyrelsesmedlem for 2 år blandt medlemmer, der har mere end 50 moder-

dyr. 

Opstilles der ikke nok kandidater i de to kategorier, vælges de resterende be-

styrelsesmedlemmer frit. 

Der kan ikke stemmes elektronisk ved den stiftende generalforsamling. 
 

Kontingent: 

Det første år fastsættes grundkontingent A til 300 kr. 

Moderdyrsgebyr til 10 kr. 
Grundkontingent B til 100 kr. 

10.08.15 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  



 


