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Vedtægter for  

Dansk Landbrug - Sydhavsøerne 
 

 
Navn og hjemsted 

§1. 

Foreningens navn er: Dansk Landbrug - Sydhavsøerne.  

Dens hjemsted er i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune. 

 

Foreningen er dannet ved sammenslutning af  

 Lolland-Falsters Familiebrug  

 Sydhavsøernes Landboforening 

 Lolland Falsters Frøavlerforening 

 

Foreningen er medlem af organisationen Landbrug&Fødevarer 

 
 

Formål 

§2 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske, samt 

deres sociale og kollegiale interesser. 

 

Det er herunder foreningens formål:  

 at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder på tværs af 

produktionsgrene og bedriftsstørrelser 

 at repræsentere foreningen og fremføre dens synspunkter i de relevante fora  

 at fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund 

 at sikre medlemmerne rådgivnings- og serviceydelser gennem rådgivningssamarbejde 

 

 

Medlemmer 

§3. 

Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.  

 

Som aktive medlemmer optages selvstændige landmænd, deres ægtefæller/samlevere, drifts-

ledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab indenfor jordbrug. 

 

Som passive medlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens 

virke.  

 

Æresmedlemmer kan optages ved en beslutning i bestyrelsen. 

 

 

§4. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.  

 

Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar måned.  

Der tilskrives renter fra dagen efter den fastsatte betalingsfrist, der skal være på mindst 14 

dage fra udskrivningen. 

Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder. 
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§5. 

Et medlemskab af foreningen giver ret til på medlemsvilkår at gøre brug af foreningens faglige 

rådgivning, efter de til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrange-

menter, at modtage Landbrug&Fødevarer medlemsblad, samt at modtage øvrige medlemstil-

bud. 

 

§6. 

Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens sekretær. 

 

Medlemmet modtager straks efter indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter. Med-

lemmet anerkender ved sin indmeldelse foreningens formål og vedtægter.  

 

 

§7. 

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretær inden udgangen af kalender-

året.  

 

Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kom-

mende år. 

 

 

§8. 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis bestyrelsen finder, at denne har gjort sig uvær-

dig til at være medlem af foreningen.  

 

 
§9. 

Foreningens faglige arbejde udføres gennem et rådgivningsselskab (herefter Rådgivnings-
selskabet) 
 
 

Generalforsamling 

§ 10 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede ret-

ningslinjer for foreningens virksomhed.  

 

Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen.  

 

Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. 

 

Generalforsamlingen afholdes indenfor foreningens område. 

 

 

§11 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 20 medlemmer 

skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor 

foreningens formand, og generalforsamlingen skal indkaldes senest 8 dage efter kravets frem-

sættelse.  
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Formanden indkalder til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers 

varsel ved annoncering samt ved skriftlig indvarsling til medlemmerne med angivelse af dags-

orden mindst 2 uger før.  

Skriftlig indvarsling sker ved udsendelse af e-mail til medlemmerne. Ønsker et medlem at mod-

tage en postomdelt indvarsling, skal dette meddeles foreningens sekretær senest 3 uger før 

afholdelse af general forsamlingen. 

 

 

Generalforsamling - afholdelse 

§ 12 

Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer - 

blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsor-

denen.  

 

I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen 

af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

 

 

§13 

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. 

 

Dirigenten afgør om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhand-

lingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes be-

handlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.  

 

Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der under-

skrives af dirigenten. 

 

 

§ 14 

På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt arbejdsplaner 

for indeværende år. 

3. Debat om bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af Foreningens reviderede regnskab. 

5. Orientering om Rådgivningsselskabets regnskab og aktiviteter 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse, samt suppleanter hertil. 

8. Eventuelt. 

 

 

§ 15 

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleve-

res til formanden med underskrift senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

 

Generalforsamling - valg og afstemninger 

§16 

Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning.  
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Ved afstemninger, hvor der kun skal vælges én eller to personer, kræves der for at opnå valg, 

at de pågældende opnår absolut flertal. Hvis to kandidater står lige, foretages sædvanligvis én 

ekstra afstemning mellem de pågældende. Derefter afgøres det ved lodtrækning. 

 

Ved afstemninger, hvor der samtidigt skal vælges tre eller flere personer, afgøres valget ved 

almindeligt flertal. De kandidater der opnår flest stemmer bliver valgt. Hvis 2 kandidater står 

lige, foretages en ekstra afstemning mellem de pågældende. Derefter afgøres det ved lod-

trækning. 

 

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst ét medlem 

kræver det - ellers ved håndsoprækning. 

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Én person kan kun afgive én stemme. 

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.  

 

Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer.  

 

 

Bestyrelsen 

§ 17 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer: 

Formanden er på valg hvert år. 

 

De resterende 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges i 

lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år. 

 

Suppleanter vælges for 1 år 

 

 

§18 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 2 uger efter generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen udpeger fra sin midte foreningens repræsentanter til Rådgivningsselskabets be-

styrelse. Formanden er fast repræsentant i Rådgivningsselskabets bestyrelse. 

 

Formænd for familieudvalg og deltidsudvalg, der er faste udvalg, kan vælges udenfor besty-

relsen og indbydes til deltagelse i bestyrelsens møder som observatører 

 

Udvalg vedr. andre foreningsaktiviteter nedsættes i det omfang, bestyrelsen finder behov for 

det, evt. som ad hoc udvalg. 

 

Bestyrelsen vælger sin sekretær blandt Rådgivningsselskabets ansatte personale, og fastlæg-

ger hvert år sekretærens arbejdsopgaver og -omfang. 

 

Der vælges deltagere til landsrepræsentantskabsmøder for faggrenene, hvor det måtte være 

aktuelt.  
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Der vælges deltagere til landsmøder og andre landspolitiske arrangementer. I det omfang for-

eningen er tildelt flere delegerede end der er bestyrelsesmedlemmer, er suppleanterne samti-

dig valgt som delegerede. 

 

Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i det tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen er forhin-

dret i at varetage sin post i mere end tre måneder.  

 

 

§ 19 

Bestyrelsen fastlægger de generelle retningslinjer for foreningens arbejde og forretningsgang.  

 

Bestyrelsen fastsætter selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af 

sit hverv.  

 

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre (landøkonomiske) foreninger og virksom-

heder og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. 

 

 

Optagelse af nye interessenter i Rådgivningsselskabet 

§20.  

Beslutningen om at optage nye interessenter i Rådgivningsselskabet forudsætter enighed 

mellem rådgivningsbestyrelsen og interessenternes bestyrelser. 

 

 

 

§ 21 

Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornødent, eller 

når mindst tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.  

 

Indkaldelsen skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel.  

 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at konsulenter mfl. kan deltage i bestyrelsens møder 

uden stemmeret.  

 

Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsens beslutninger.  

 

 

Tegningsregler 

§ 22 

Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter.  

 

Bestyrelsen er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage de lån og kreditter, som 

den finder behov for. 

 

I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens Formand sammen med Næstformanden, eller 

ved dennes forfald Foreningssekretæren  
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§ 23 

Bestyrelsen kan meddele prokura.  

 

Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke personer, der i henhold til fuldmagt 

tegner foreningen. 

 

 

§ 24 

Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i foreninger, selskaber eller sammenslut-

ninger, der skønnes at have betydning for foreningens erhvervspolitiske virksomhed.  

 

 

Hæftelse 

§ 25 

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. 

 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 

 

 

Regnskab og revision 

§ 26 

Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for for-

eningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, indenfor hvilke rammer de til foreningen knyttede 

politiske og faglige udvalg kan disponere.  

 

Foreningens regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

 

§ 27 

Regnskabet for foreningen revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret 

revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

 

§ 28 

Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer 

overens med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens 

størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål. 

 

 

Vedtægtsændringer og ophør 

§ 29 

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. 
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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. 

 

§ 30 

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende general-

forsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedta-

gelse af ophør kræves begge gange 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlem-

mer.  

 

Nærværende § 30 kan ikke ændres med henvisning til § 29 om vedtægtsændringer. 

 

 

§ 31 

Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, 

passiver, rettigheder og forpligtelser til den fortsættende forening. 

 

Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det 

samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om 

vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes 

 

 

§ 32 

Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men 

skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget 

indenfor foreningens område. 

 

 

Ikrafttræden og overgang 

§ 33 

Disse vedtægter træder i kraft den 1. marts 2017.  

 

 

                                                   Bestyrelsens underskrifter   
 
Christian Henriksen  Finn Jørgensen  Jens Bring 
   
 
 
 
 
Jens Ringsing   Jesper Tambour  John Nielsen 
  
 
 
 
 
Jørgen Rye Rasmussen Morten Hansen 
 
Øster Toreby den 3. marts 2017 


