Vedtægter for Sydjysk Kødkvæg.
§1. Navn og hjemsted.
1. Foreningens navn er Sydjysk Kødkvæg.
2. Foreningens hjemsted er administrationens bopælskommune.
3. Foreningen er dannet i forbindelse med Sydjysk Kvægholds optagelse i RYK. I den
forbindelse lægges aktiviteter vedrørende ydelseskontrol og registrering i RYK, mens de
øvrige aktiviteter vedrørende kødkvæg placeres i Sydjysk Kødkvæg.
§2. Formål.
1. Foreningens formål er at varetage ammekoproducenternes interesser i avls- og
produktionsmæssig henseende. Desuden skal ammekoproducenternes fagpolitiske,
kollegiale og sociale interesser varetages.
2. Foreningen udøver sin virksomhed ved skriftlig information samt kursus- og
mødeaktiviteter.
§3. Medlemmer.
1. Alle ejere af avlsbesætninger i Vejle amt og Ribe amt samt den sydlige del af Århus amt
(det tidligere Sydjysk Kvægholds område) optages som medlemmer af Sydjysk Kødkvæg.
2. Andre ejere af ammekobesætninger, som anerkender foreningens formål, kan optages som
medlem mod betaling af kontingent.
3. Indmeldelse sker gennem foreningens bestyrelse eller administration.
4. Udmeldelse sker skriftligt med 3 måneders varsel til formand eller administration.
§4. Medlemskontingent.
1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Hvis kontingentet ikke betales rettidigt fortaber
medlemmet sine rettigheder.
§5. Rettigheder.
1. Et medlemskab giver ret til at modtage foreningens nyhedsbrev, at deltage i foreningens
møder og kurser samt at benytte øvrige medlemstilbud.
§6. Generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Et medlem kan ved fuldmagt lade sig repræsentere ved et andet aktivt medlem. En person
kan kun afgive én fuldmagtsstemme.
3. Personvalg foregår ved skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning.
4. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer anvendes prioriteringsmetoden.
5. Andre afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt 1 medlem fremsætter
begæring om det, skal afstemningen foregå skriftlig.
6. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest 4 uger før
generalforsamlingen afholdes.
7. Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af marts måned.
8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 20
medlemmer skriftligt, og med angivelse af dagsorden, stiller krav herom. Kravet skal
fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest
månedsdagen efter kravets fremsættelse.
9. Bestyrelsen indkalder til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med mindst
14 dages varsel gennem den lokale landbrugspresse.
10. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmetællere.
c. Formandens beretning om foreningens virksomhed.

d.
e.
f.
g.
h.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§7. Bestyrelse.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer som vælges på generalforsamlingen. En
race kan højst være repræsenteret af 2 personer i bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem
vælges for en periode på 2 år. Hvert andet år vælges 3 henholdsvis 4 personer til bestyrelsen.
Suppleanter er på valg hvert år.
2. Bestyrelsen udpeger foreningens sekretær og kasserer.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer heriblandt formand eller
næstformand er til stede.
6. Foreningen tegnes af to personer ud af følgende tre: Formand, næstformand og kasser.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§8. Regnskab.
1. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
2. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt blandt medlemmerne på generalforsamlingen.
Valgt for 1 år ad gangen.
§9. Vedtægtsændringer
1. 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.
§10. Ophør
1. Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum.
Til vedtagelse af ophør kræves 2/3 flertal af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
§11. Sammenslutning
1. Sammenslutning med en anden forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som
dennes, kan med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om
vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes.
§12. Ikrafttræden.
1. Disse vedtægter træder i kraft den 1. april 2004 efter godkendelse i Sydjysk Kvægholds
repræsentantskab.
2. Ændring af § 7 stk. 6 og § 8 stk. 2træder i kraft den 10. marts 2010, efter godkendelse på
Sydjysk kødkvægs generalforsamling.

Godkendt på Sydjysk kødkvægs generalforsamling den 10/3/2010

Dirigent. Holger Kjærgaard

