Vedtægter

For

Østjysk Fåreavl

Vedtaget 20 marts 1990
§ 1. Foreningens navn er Østjysk Fåreavl og omfatter Østjylland.
§ 2. Foreningens formål er at varetage fåreavlernes interesser såvel avls- som erhvervsmæssigt i
lokalområdet samt på landsplan gennem samarbejde med øvrige foreninger indenfor den danske
fåreavl.
§ 3. Som medlem kan optages enhver person, selskab, institution eller forening med interesse for får.
Medlemskab kan være personligt eller husstandsmedlemskab
§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. De vælges på den ordinære generalforsamling
for en 2 års periode. Genvalg kan finde sted.
Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant. En suppleant. der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået
bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Her har alle medlemmer adgang. Kun
medlemmer, der senest ved generalforsamlingen har indbetalt kontingent har stemmeret. Hvert
medlem har 1 stemme, dog husstandsmedlemskab 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbare er alle, som har været gyldigt medlem i mindst 6 måneder på generalforsamlingsdagen.
Skriftlig afstemning foretages ved valg og afstemninger, hvis det forlanges af mindst 1 medlem ved
generalforsamlingen.
Over generalforsamlingen skrives referat, som underskrives af dirigenten.
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. februar og den 31. marts.
§ 7. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel, med angivelse af
dagsordenen.
Der indkaldes ved mail til de medlemmer hvor mail-adresser er kendt samt ved annoncering på
foreningens hjemmeside, hvis en sådan er etableret samt på hjemmeside for en eventuel
samarbejdende landsdækkende forening.
For at et forslag kan optages på dagsordenen og eventuelt vedtages på generalforsamlingen skal det
være formanden i hænde senest den 1. januar.
§ 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning.
3. Revideret Regnskab
4. Budget for næste år.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det, eller
25% af medlemmerne indsender skriftlig anmodning til bestyrelsen om ekstraordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at anmodning er
fremsat og med overholdelse af samme frister som til indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§ 10.Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær hvert år på det
første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
§ 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren under
bestyrelsens ansvar.
Bestyrelsen kan ikke forpligtige medlemmerne økonomisk udover, hvad der er vedtaget i henhold
til budgetforslag på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger kontingentet og drager omsorg for opkrævningen af dette.
§ 12. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
§ 13. Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum. På den sidste generalforsamling afgøres,
hvordan eventuelle midler fra foreningen skal fordeles blandt øvrige aktiviteter indenfor fåreavlen.

Ændringer enstemmigt vedtaget på ordinær generalforsamling 23. feb. 2008
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 25. februar 2017
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2018.
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