Vedtægter

Landsforeningen

for

for Bæredygtigt

Navn

Landbrug

og hjemsted
§1

Foreningens

navn

sekretariatets

er Landsforeningen

for

Bæredygtigt

Landbrug.

Foreningens

hjemsted

og værneting

er

adresse.
Formål
§2

Landsforeningen
landbrug.

for

Bæredygtighed

lovfæstede

for

der

og afgørelser

EU-domstolen

Foreningen

foreningen

Foreningen

er tillagt

an1ægge

eller

erhvervet

interesse-

i andre

medlemsorganisation
i harmoni

på produktionsarealerne,
kan udfolde

for at forbedre
om dansk

og landmanden,

eller

og

landbrugsproduktion

vil værne

i eget

retssager,

domstole

privat

h@je udbytter

og om nødvendigt,

af disse,

en

med stor biodiversitet

arbejder

interessevaretagelse.

enke1te

domstole,

formål,

rettigheder,

reguleringer

er

en bæredygtig

hvor reel natur

foreningens

almindelig

Landbrug

er at fremme

at der frembringes

naturarealer,

For at fremme
gennem

formål

forudsætter,

kan friholdes

eller

Bæredygtigt

Foreningens

som

indtræde

i allerede

rammevilkårene
landbrugs
ved

mandatar

administrativ

retssager

landbrug

og sikre

de

prøvelse

af

medlemmer,
ved

danske

EU-medlemsstater.

Ønsker;

at sikre en faglig

atsikreenIigestillingafdanskelandmændsproduktionsviIkårmeddeviIkårdergæIderforIandmænd
i resten

behBrig

og juridisk

korrekt

regulering

af landbruget;

af EU; og

at sikre

Foreningen

berettigelse

verserende

ø

genskabes

at derfortsat

for dansk

for foreningens

ø

*

således

dansk

og miljB.

sig.

herunder

navn eller

for

med natur

ejendomsrettens
lovhjemmel

Bnsker

desuden

en bred respekt

ukrænkelighed

og at indskrænkninger

i ejendomsretten

kun

sker

med

og mod fuld erstatning.
at oplyse

befolkningen

og anerkendelse

af dansk

om den reelle
landbrugs

danske

betydning

natur-

og mi1j<;5ti1stand, så der kan

for Danmark

og den danske

natur.

Medlemmer
§3
Alle, der sympatiserer

med foreningens

Kun basismedlemmer

har stemmeret

og er valgbare

landmænd

CVR-nummer,

der ejer eller driver

med aktivt

Det er medlemmets
Ved udme1delse

eget ansvar,

tilbagebetales

formål,

at foreningen
kontingentet

kan

være

medlem

til foreningens

er oplyst

af foreningen.
bestyrelse.

Som basismedlem

kan optages

over 2 ha jord.
om en fungerende

mailadresse.

ikke.
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En enig bestyrelse

kan ekskludere

et medlem,

der bevidst arbejder

for at skade foreningen.

Kontingent
§4
Kontingentet

fastsættes

af bestyrelsen.

Bestyrelsen
§5
Bestyrelsen

har ansvaret

for foreningens

ledelse, og skal efter

bedste evne sØge at varetage

medlemmernes

interesser.
Bestyrelsen
udpege

består af 7 til 10 medlemmer

op til

Kommitterede
Bestyrelsen

3 kommitterede
medlemmer

når mindst

formandens

stemme

Bestyrelsen

konstituerer

kan udfBre

alle opgaver

skØn deltage

halvdelen

bestyrelsesmedlemmer,

jf. § 12. En enig bestyrelse

repræsentanter,

der

kan efter bestyrelsens

er beslutningsdygtig,

de tilstedeværende

foruden

medlemmer,

efter

i bestyrelsesmØder,

kan herudover

bestyrelsens

men har ikke stemmeret.

er til stede. Et forslag, der opnår simpelt

betragtes

som vedtaget

beslutning.

af bestyrelsen.

flertal

mellem

Ved stemmelighed

er

udslagsgivende.
sig efter

generalforsamlingen

for

et år af gangen

med 1 formand

og 1 til

2

næstformænd.
Medlemmer

af bestyrelsen

vælges for 2 år ad gangen.

Hvis et bestyrelsesmedlem
ordinære

udtræder

generalforsamling

Bestyrelsen

fastsætter

af bestyrelsen

i utide kan en enig bestyrelse

supplere

sig selv indtil næste

med op ti12 medlemmer.

selv sin forretningsorden.

Foreningens

administration
§6

Til varetagelse

af foreningens

administration

og daglige drift, ansætter

bestyrelsen

en direktBr.

Generalforsamlingen
§7
Generalforsamlingen
ændringen

tiltrædes

stemmeberettigede
den ordinære
skriftlig

er foreningens
af

mindst

medlemmer

generalforsamling.

afstemning,

såfremt
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øverste
af

de

myndighed.
stemmer,

på to efter hinanden
Afstemning

dirigenten

finder

Ændring
som

fBlgende

er

af vedtægterne
afgivet

af

generalforsamIinger,

sker som hovedregel

de

er

kun

gyldig,

hvis

på generalforsamlingen
hvoraf den ene skal være

med håndsoprækning.

Der gennemføres

det n<;5dvendigt.

2

<-r,a-":a;i,E
Den ordinære
skriftligt

generalforsamling

og med mindst

Ekstraordinær
anmodning

afholdes

generalforsamling
herom

i f<»rste kvartal.

Den ordinære

generalforsamling

skal indkaldes

4 ugers varsel.
kan indkaldes

til bestyrelsen.

såfremt

Ekstraordinær

bestyrelsen

eller 25 pct. af medlemmerne

generalforsamling

skal indkaldes

skriftligt

fremsætter

og med mindst

2

ugers varsel.
Ved ændring

af vedtægter

om indkaldelsen

angår

Hvert fremmBdt

medlem

Generalforsamlingen
Dirigenten

skal generalforsamlingen

ordinær

kan maksimalt

og stemme

som indstilles

at generalforsamlingen

er lovlig

Dagsordenspunkter

skriftligt

og med mindst

4 ugers varsel,

uanset

generalforsamling.

medbringe

ledes af en dirigent,

tilsikrer,

indkaldes

eller ekstraordinær

med ån fuldmagt.

af bestyrelsen

til generalforsamlingens

godkendelse.

indkaldt.

ved den ordinære

generalforsamling

§8
På den ordinære

generalforsamling

a)

Valg af dirigent,

b)

Formandens

c)

Debat.

d)

Aflæggelse

e)

Fremlæggelse

f)

Forslag

er derf<blgende

stemmetællere

dagsorden:

og referent.

beretning.

af foreningens
af budget

fra medlemmer.

regnskab

til godkendelse.

for indeværende
Forslag

år.

skal stilles

skriftligt

og

være

formanden

i hænde

senest

8 dage inden

generaIforsamIingen.
g)

Valg

til

bestyrelsen.

formanden
h)
i)

i hænde

Forslag
senest

skal

stilles

8 dage inden

skriftligt

med

skriftligt

samtykke

fra

kandidaten

og

være

generaIforsamIingen.

VaIgaffolkevalgterevisorer,jf.§11.
Eventuelt.

Dirigent
§9
Den generalforsamlingsvalgte
punkternes

behandling,

dirigent
ligesom

lederforhandIingerne

og afgBr alle spBrgsmål

han afgBr alle sp<brgsmål vedr<;brende

Tegning

om fremgangsmåden

ved

stemmeafgivning.

og hæftelse
§ 10

Foreningen

tegnes

af 3 medlemmer

af bestyrelsen,

hvoraf

den ene er formanden

eller

i formandens

fravær

en

næstformand.

3

ff

Foreningen
påhviler

hæfter

kun for

ikke foreningens

sine forpligtelser

medlemmer

med

den af foreningen

eller bestyrelsen

Regnskab

nogen

til enhver

personlig

tid tilhlrende

formue.

Der

hæftelse.

og revision
§ Il

Foreningens
registreret

regnskabsår
revisor,

Bestyrelsen

fBlger

kalenderåret.

samt to folkevalgte

og de to folkevalgte

Foreningens

revisorer

revisorer

Accessoriske

valgt

blandt

regnskab

kan ved enstemmighed

foreninger,

revideres

af en statsautoriseret

eller

basismedlemmer.
udpege

underafdelinger

eller

ny revisor.

lignende

§ 12
En enig bestyrelse
I

tilfælde

af

kan beslutte
oprettelsen

formand/talsperson,
Landbrugs

der

at oprette
af

kan

accessoriske

accessoriske
repræsentere

foreninger,

foreninger,
den

underafdelinger

underafdelinger

forening

oprettede

eller
eller

lignende.

lignende,

i Landsforeningen

vælges

for Bæredygtigt

bestyrelse.

Opl@sning
§ 13
For vedtagelse

af foreningens

jf. § 7. Generalforsamlingen

Således

Dirigen

endeligt

vedtaget

oplBsning
beslutter

på foreningens

gælder
hvordan

de samme
en eventuel

generalforsamling

regler

som for vedtagelse

formue

1/3

skal fordeles.

- 2018

af vedtægtsændringer,

en

