Ostjydsk Familielandbrug

Vedtoegter

I
Vedtaegter for Ostjydsk Familielandbrug

§1
Foreningens navn er Ostjydsk Familielandbrug.
Dens hjemsted er sekretariatets adresse.
§2
Formal:
Foreningens formal er at varetage medlemmernes faglige, okonomiske, sociale og kulturelle
interesser. Foreningen skal derfor:
Varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder.
Gennem repraesentation og PR-arbejde fremforer foreningens synspunkter.
Fomidle fagligt radgivningsarbejde i Velas og i samarbejde med andre organisationer.
Stotte arbejdet i lokale medlemsforeninger.

§3
Foreningen er tilsluttet Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fodevarer, og er underlagt dens
vedtaegter.
§4
Medlemmer:
Enhver person, som anerkender foreningens formal kan optages som medlem.
Foreningens medlemmer er de lokale medlemsforeninger og deres personlige medlemmer.
Foreningen kan som medlem optage andre organisationer, hvis interesse falder sammen med de i
§2 naevnte formal.
Foreningens aktive medlemmer og interessemedlemmer er samtidig medlemmer of Landbrug &
Fodevarer. Medlemskabet of Landbrug & Fodevarer kan ikke fravaelges for disse medlemskategorier.
Alle medlemmer, undtagen passive medlemmer, fdr tilsendt Landbrug & Fodevarers medlemsblad.
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Medlemskategorier:
Aktive medlemmer, ogsa benaevnt A-medlemmer:
Bedriftsmedlemskab
Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske landbrugsbedrifter drevet som selskab eller
enkeltmandsejet. Der medfolger altid et personligt medlemskab — Bedriftsmedlemskab.
M,gtefeeller og samlevere
Et aktivt medlems aegtefaelle/samlever er automatisk aktivt medlem. Bade medlem og aegtefaelle/samlever har stemmeret og er valgbare pa generalforsamlingen.
Medejermedlemskab
Medejere of en bedrift, hvor der allerede er tegnet bedriftsmedlemskab, kan tegne et medejermedlemskab.
Driftsledermedlemskab
Driftsleder eller ansat med ledelsesansvar kan tegne et driftsledermedlemskab, safremt den pagaeldende landbrugsbedrift, de arbej der pa, allerede har et bedriftsmedlemskab. Hvis dette ikke er
tilfaeldet, kan de tegne et bedriftsmedlemskab.
Bortforpagtermedlemskab
Ejere of landbrugsjord, som har bortforpagtet hele arealet, kan tegne et aktivt medlemskab som
bortforpagter.
Interessemedlemmer, ogsa benwvnt B-medlemmer:
Medarbej dermedlemskab
Medarbejdere, der ikke betegnes som driftsledere eller som har en anden ledende rolle pa landbrugsbedriften, kan optages som medarbej dermedlemmer. Hvis de er medlem of LandboUngdom
er der kontingentnedswttelse for deres medlemskab of Landbrug & Fodevarer.
Andre erhvervsdrivende
Andre erhvervsdrivende, der onsker at stotte det erhvervspolitiske arbejde i den lokale forening
samt Landbrug & Fodevarer.
Interessemedlemskab
Et interessemedlemskab forudsmtter kun en interesse for landbruget, og derfor kan alle personer, foreninger, organisationer og virksomheder med interesse for landbruget optages som
interessemedlemmer.
Passivt medlemskab, ogsa benaevnt C-medlemmer:
Passivt medlemskab
Som passive medlemmer optages personer, andre landbrugsfaglige foreninger, selskaber, institutioner og virksomheder med interesse for foreningens virke.
Et passivt medlemskab giver ikke medlemskab of Landbrug & Fodevarer.
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§5
Generalforsamlingen:

Foreningens overste myndighed er generalforsamlingen, der holder hvert ar inden udgangen of
marts maned. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, og til at udtale sig, men kun
fremmodte A- og B-medlemmer og deres wgtefwlle/samlever har stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i medlemsbladet og
ved skriftlig indkaldelse til alle medlemsforeninger.
Ved indkaldelsen skal dagsorden anfores.
Generalforsamlingen kan nedsTtte udvalg til losning of sazrlige opgaver.
Pa generalforsamlingen behandles forslag, nar de er pa dagsordenen og er fremsat skriftligt til
foreningens formand senest 1 maned for generalforsamlingen afholdes.
Forslag kan indsendes of en lokalforening eller of bestyrelsen for Ostjydsk Familielandbrug.
Generalforsamlingen har folgende dagsorden:
1. Generalforsamlingen konstitueres ved valg of dirigent og stemmetaellere.
2. Formandens beretning.
3. Beretning ved egne udvalg.
4. Fremlwggelse of det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg of foimand.
7. Valg of reprwsentant for kvTg
8. Valg of reprxsentant for gris
9. Valg of reprwsentant for okologi
10. Valg of reprwsentant for planteavl
11. Valg of foimand for deltid/Aktivitetsudvalg
12. Valg of eksterne revisorer.
13. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det modte antal stemmeberettigede. Se dog § 12
Afgorelser pa generalforsamlingen trxffes ved absolut stemmeflerhed, dvs. med mindst do stemme mere end stemmer pa modforslag.
Vedtwgtswndringer krwver 2/3 of de afgivne gyldige stemmer.
For at vwre valgbar til formand for Ostjydsk Familielandbrug skal man vxre A-medlem of en
lokalbestyrelse i Ostjydsk Familielandbrug.
Afstemninger er skriftlige. Dirigenten kan dog lade mindre sager afgore ved handsoprwkning,
medmindre dt stemmeberettiget medlem protesterer herimod.
Der optages referat of generalforsamlingen.
Ekstraordinwr generalforsamling holdes, hvis bestyrelsen finder det nodvendigt, eller hvis mindst
to medlemsforeninger skriftligt fremswtter begrundet anmodning herom. I sidste tilfwlde skal
generalforsamlingen holdes i en periode fra 2 til 4 uger efter modtagelsen of anmodningen.
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§6
Bestyrelsen:
Bestyrelsen bestar of den generalforsamlingsvalgte formand og de generalforsamlingsvalgte reprxsentanter for faggrenene kvaeg, gris, okologi, planteavl saint formand for deltid/Aktivitetsudvalg.
Derudover bestar bestyrelsen of op til 2 repraesentanter fra hver lokalbestyrelse, valgt of hver of
de respektive lokalbestyrelser inkl. den of generalforsamlingen valgte formand.
Alle i bestyrelsen vaelges for 1 ar of gangen.
Vaelges en fagrepraesentant ikke pa generalforsamlingen, har bestyrelsen ret til efterfolgende at
vaelge denne i medlemskredsen.
For at vaere valgbar til Ostjydsk Familielandbrugs bestyrelse skal man vaere A-medlem.
Formanden for de lokale foreninger skal hvert ar efter generalforsamlingen meddele til sekretae-.
ren, hvein der skal deltage i Ostjydsk Familielandbrug's bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig pa forstkommende bestyrelsesmode med valg of naestformand og
medlemmer til deltid/Aktivitetsudvalg. Formand og naestformand ma ikke vaere fra samme lokalforening.
Hver lokalforening har max 4 stemmer i bestyrelsen uanset antal indvalgte fagrepraesentanter og
lokale bestyrelsesrepraesentanter.
Hver lokalforening afgor, oin de bruger de op til 4 tilladte stemmeberettigede pladser i bestyrelsen.
Foreningen tegnes/forpligtes ved underskrift of formanden og naestformanden saint mindst halydelen of de ovrige bestyrelsesmedlemmer.
Fuldmagt kan udstedes.
Bestyrelsens opgaver og ansvar fastlxgges i en forretningsorden.

§7
Kontingent:
Kontingent til foreningen fastsaettes of bestyrelsen.

§g
Regnskabsar:
Foreningens regnskabsar er kalenderaret.

§9
Foreningens midler:
Der fores bogholderi over foreningens aktiver og passiver saint indtaegter og udgifter. Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.
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§10
Revision:

Foreningens bogholderi revideres of en ekstern revisor.

§11
Udmeldelse:

Medlemsforeninger kan udmelde sig of foreningen med et ars varsel med virkning fra et regnskabsars begyndelse. En udmeldt foreeing har ingen ret til andel i foreningens nettoformue, men
skal for udtrwden inddwkke sin part of foreningens eventuelle nettogwld. Denne andel beregnes i
forhold til medlemstallet i de fem forudgaende regnskabsar.

§12
Foreningens oplosning:

Bestemmelser om foreningens oplosning kan kun trwffes pa en generalforsamling, der er indvarslet med dette formal, og kan kun trxffes, hvis mindst 2/3 of medlemsforeningerne er reprwsenteret. Beslutning om oplosning forudswtter tillige, at 3/4 of stemmeberettigede gar ind herfor.
Den sidste generalforsamling nedswtter et udvalg, der sammen med den sidst fungerende bestyrelse afvikler foreningens ejendele og mulige formue, eller foretager en fordeling of den mulige
gild pa medlemsforeningerne i forhold til medlemstallet.
Foreningens formue tilfalder ved oplosning Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fodevarer.
I de tilfwlde, hvor foreningen oploses for at blive sammenlagt med andre foreninger eller bliver
delt op i flere, tilfalder formuen disse i forhold til de tilgaede medlemstal.

Saledes vedtaget pa stiftende generalforsamling i Sabro den 4. oktober 1989.
kndret pa ordinxr generalforsamling i Soften den 15. marts 2022.

Dirigent:

......
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