
 

Vedtægter for Familielandbruget VEST - Jylland 

 

 

§ 1 Navn og Hjemsted 

 

Foreningens navn er Familielandbruget VEST - Jylland. Dens hjemsted er det gamle Ringkøbing Amt. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser 

indadtil og udadtil. 

§ 3 Medlemmer 

 

Alle jordbrugere kan optages som aktive medlemmer. Andre personer og virksomheder kan optages 

som Interesse medlemmer. 

Det aktive medlemskabet gælder tillige for ægtefælle/samlever, begge har stemmeret. 

Driftsledere og medejere kan optages som aktive medlemmer. 

Alle medlemmer kan tillige være medlem i en lokalforening. 

Foreningen er tilsluttet Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer. 

Familielandbrugssektionens formål og vedtægter gælder også for lokale foreninger og for aktive 

medlemmer.  

Alle medlemmer modtager Landbrug & Fødevarers medlemsblad.  

Stemmeberettigede og valgbare til poster i Familielandbruget VEST - Jylland er kun personer, der 

betaler kontingent som aktive medlemmer.  

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat eller til formanden. Udmeldelse 

skal ske inden 15. december for at være gyldigt for efterfølgende regnskabsår. Regnskabsåret er 

kalenderåret.  

 

§ 4 Generalforsamling 

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til 

generalforsamlingen med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i 

medlemsbladet, Nyhedsbrev eller anden elektronisk udsendelse. 

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er 

valgbare. 

Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være indsendt til formanden senest den 1. februar. 

Der kan ikke træffes gyldig beslutning i andre sager end dem, der er anført på dagsordenen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 50 

medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. 

I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at formanden har modtaget 

anmodningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og bekendtgøres på 

samme måde som ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden. 
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§ 5 Ordinær generalforsamling 

 

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og dirigent.  

 

Dirigenten sikrer at, generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne 

og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og 

vedrørende stemmeafgivningen.  

 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

 

1.  Valg af stemmetællere og dirigent 

2.  Formandens beretning med efterfølgende debat 

3.  Eventuelt korte beretninger ved udvalgene 

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5.  Indkomne forslag 

6.  Valg af formand/næstformand 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8.  Øvrige valg 

9.  Valg af revisor 

10. Eventuelt  

 

§ 6 Valg og afstemninger 

 

Valgbar til formand, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er aktive medlemmer.  

 

Personvalg foretages ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Ved valg af formand kræves 

absolut flertal (over halvdelen af afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke). 

Valgene foregår i øvrigt i henhold til et af bestyrelsens udarbejdet bilag til dens forretningsorden. 

 

Afstemninger på generalforsamlingen er normalt skriftlige og træffes ved absolut stemmeflerhed. Dog 

kan dirigenten bestemme, at sager af mindre omfang afgøres ved håndsoprækning, hvis ingen 

protesterer. 

Der kan ikke stemmes ved stedfortræder eller fuldmagt. 

 

§ 7 Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer, der vælges for 2-årige perioder. 

Generalforsamlingen vælger i lige år: 

 

Formand 

3 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis planteavl, svinebrug og kvægbrug 

Op til 3 frit valgte medlemmer 

 

Generalforsamlingen vælger i ulige år: 

 

Næstformand 

3 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis driftsøkonomi, økologi samt deltid 

Op til 3 frit valgte medlemmer. 

Såfremt der ved valgene ikke er foreslået og valgt kandidater der kan  

repræsentere de enkelte produktionsretninger, foretages en yderligere  

forslagsrunde.  

Såfremt der fortsat ikke er kandidater, vil der ikke være valgte fra denne  

produktionsretning. 

 

Såfremt formand for lokalforening ikke er valgt, tiltræder denne bestyrelsen. 

Bestyrelsen tiltrædes af repræsentant fra Landboungdom uden stemmeret. 
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§ 8 Konstituering og møder  

 

Bestyrelsen konstituerer sig med et forretningsudvalg, der består af formand, 1. næstformand 2. 

næstformand. 

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge 

repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. 

Bestyrelsen udpeger i øvrigt repræsentanter til funktioner, hvortil valg ikke sker på 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden, der gennemgås hvert år på det konstituerende møde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.  

Formanden og i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder. Afgørelser i bestyrelsen 

træffes ved absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§ 9 Foreningens midler 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.  

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve og pantsætte samt afhænde fast ejendom. Bestyrelsen 

ansætter en sekretær, som er ansvarlig for foreningens sekretariat, bogholderi og regnskab.  

 

Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden sammen med foreningens ansatte 

sekretær.  

 

§ 10 Udvalg 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.  

 

Valg, konstitueringer m.v. sker i øvrigt i henhold til forretningsordener for de enkelte udvalg. 

Forretningsordener skal godkendes af bestyrelsen. 

 

§ 11 Kontingent 

 

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, som gælder for et kalenderår.  

 

 

 

§ 12 Honorering 

 

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for honorarer og godtgørelser i forbindelse med folkevalgtes og 

andres arbejde i foreningens tjeneste. 

 

§ 13 Regnskab og revision 

 

Foreningens regnskab revideres efter gældende regler, af de på generalforsamlingen 2 valgte revisorer. 
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§ 14 Vedtægtsændringer 

 

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til 

vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, 

stemmeberettigede medlemmer.  

 

Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget 

gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes 

med dette formål, jvf. § 4. 

 

§ 15 Opløsning 

 

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, når det ved indkaldelse af generalforsamlingen 

er anført på dagsordenen. 

Vedtagelse af opløsning kræver 2/3 af de stemmeberettigede mødte medlemmers stemmer. De 

stemmeberettigede medlemmer skal udgøre mindst halvdelen af foreningens medlemmer for at 

generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende foreningens ophævelse. 

Hvis ikke halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes til ny 

generalforsamling med varsel som nævnt i § 4. 

Denne nye generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse 

af opløsning kræver 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. 

 

Organisationens formue tilfalder ved ophævelse Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer. 

I de tilfælde, hvor organisationen ophæves for at blive sammenlagt med andre tilsvarende 

organisationer under Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionen, tilfalder formuen disse. 

 

§ 16 Ikrafttræden 

 

Disse vedtægter er vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen 

den 18. marts 2019. 

 

De træder i kraft straks. 

Bestyrelsens og den sidste generalforsamlings dirigents underskrifter. 

 

Dirigent 

Frederik Djernæs 

 

 


