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Vedtægter

NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er Vestjysk Landboforening. Landboforeningen er dannet
den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens
Landboforening, stiftelse regnes fra den 10. november 1856 og Skjern-Tarm
Egnens Landboforening, stiftelse regnes fra den 1. maj 1856 samt Videbækegnens Landboforening, stiftelse regnes fra den 18. februar 1888.
Bestyrelsen kan beslutte andet navn til rådgivningsvirksomheden.
Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

FORMÅL
§2
Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt
oplysningsarbejde, servicevirksomhed og gennem varetagelse af landbofamiliers interesser overfor det øvrige samfund.
Foreningens formål er endvidere at bevare nær tilknytning til medlemmerne
gennem individuel rådgivning, som er tilpasset den enkelte landmand og
landmandsfamilie, og som giver størst mulig nytteværdi.

TILHØRSFORHOLD
§3
Foreningen er medlem af Landboforeningerne MidtVest og Landbrug &
Fødevarer.
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MEDLEMMER
§4
Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.
Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.

§5
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert
år inden udgangen af marts måned.

§6
Betaling af kontingent giver medlemmerne ret til at gøre brug af foreningens
faglige rådgivning efter de for foreningen til enhver tid gældende regler, at
deltage i foreningens møder og arrangementer samt at modtage Landbrug &
Fødevarers medlemsblad.

§7
Indmeldelse sker gennem foreningens sekretariat. Medlemmet modtager ved
indmeldelse et eksemplar af foreningens vedtægter.

§8
Udmeldelse sker til foreningens sekretariat inden den 31. december med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet
forpligtet til at betale medlemskontingent for det indeværende år.
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GENERALFORSAMLING
§9
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til
at give møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen. Alle aktive
medlemmer har stemmeret og er valgbare.

§ 10
Generalforsamlingen kan ved flertal træffe gyldige beslutninger. Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 11
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer
skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og den ekstraordinære generalforsamling
skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel i dags
pressen med angivelse af dagsorden.

§ 12
Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en
dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder forhandlingerne og afgør, under iagttagelse af vedtægterne, alle spørgsmål vedrørende
emnernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf. Over det
på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
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§ 13
På den årlige generalforsamling skal følgende punkter være optaget på
dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere og dirigent
Bestyrelsens beretning
Debat af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst
afsluttede regnskabsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Andre valg
Eventuelt

§ 14
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsam
ling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 1. februar.

§ 15
Personvalg foregår skriftligt eller elektronisk og indledes med en forslagsrunde,
hvor der opstilles en kandidatliste.
Alle personvalg afgøres ved flertal, d.v.s. den, der får flest stemmer, er valgt.
Ved stemmelighed foretages valg mellem de, der har fået flest stemmer. Ved
fortsat stemmelighed trækkes der lod.
Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst 1 af de stemmeberettigede fremmødte kræver det. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt/stedfortræder.
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BESTYRELSEN
§ 16
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlin
gen efter følgende overordnede princip:
1 formand
6 medlemmer
1 vælges af og blandt foreningens medarbejdere for en 3-årig periode. Den, der
får næstflest stemmer, er suppleant.
Formanden vælges for 1 år af gangen. Øvrige medlemmer vælges for en 3-årig
periode således, at der vælges 2 medlemmer hvert år.
Den kandidat, der får flest stemmer, men ikke opnår valg, er 1. suppleant.
Den kandidat, der får næstflest stemmer, men ikke opnår valg, er 2. suppleant.
Der vælges 2 suppleanter hvert år.
Medarbejderne beslutter selv valgforum.
Afgår formanden inden valgperiodens udløb, indtræder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling. Afgår et bestyrelsesmedlem
inden en valgperiodes udløb, indtræder 1. suppleanten, subsidiært 2. suppleanten, for den resterende valgperiode.

§ 17
Foreningens formand indtil generalforsamlingen indkalder til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Mødet skal senest afholdes i april
måned. På dette møde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand.
Øvrig konstituering sker i henhold til bestyrelsens forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt øvrige
fremmødte udgør mere end halvdelen af bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarer.
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§ 18
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar
overfor generalforsamlingen afgørelser i de foreliggende sager vedrørende for
eningens virksomhed. I forretningsordenen skal det præciseres, hvilket ansvar
henholdsvis formand og næstformand skal varetage.

§ 19
Bestyrelsen kan anmode ansatte, LandboUngdom, skoler og andre om at
vælge repræsentanter til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Omfang beskrives i forretningsordenen.

§ 20
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for personale og personalepolitik.
Bestyrelsen ansætter direktøren. Bestyrelsens deltagelse i ansættelser og
afskedigelser anføres i bestyrelsens forretningsorden.

§ 21
Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige be
myndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder
behov for og til herfor at give pant i foreningens ejendomme.
Foreningen tegnes normalt ved underskrift af formanden eller ved dennes
fravær af næstformanden eller af direktøren.
Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 22
Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende indbetalinger og udbetalinger.

§ 23
Bestyrelsen kan indgå samarbejde med andre virksomheder.
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§ 24
Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når formanden finder
det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Indkaldelse skal normalt ske skriftligt med oplysning om dagsorden. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger.

UDVALG
§ 25
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgets
sammensætning og opgaver beskrives i et kommissorium udarbejdet af bestyrelsen.

HÆFTELSE
§ 26
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne
hæfter ikke for foreningens gæld.

REGNSKAB OG REVISION
§ 27
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et
omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen.
Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 28
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt godkendt revisor.
Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 29
Forslag til vedtægtsændringer skal optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i § 14. Vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det
er vedtaget af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer
medregnes ikke.

FUSION
§ 30
Fusion med en anden virksomhed kan med generalforsamlingens godkendelse
ske efter reglerne om vedtægtsændringer.
Ved fusion overføres foreningens ejendele, rettigheder og forpligtigelser til
denne.

OPHØR
§ 31
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden
følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst
14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 32
Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til
medlemmerne, men bliver, efter beslutning på den sidste afholdte generalforsamling, anvendt til gavn for landbruget inden for foreningens område.

IKRAFTTRÆDELSE
§ 33
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamling den 14.
marts 2017.
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