Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

§ 1:
Foreningens navn er Dansk Fåreavl, med hjemsted på formandens adresse.
§ 2:
Foreningens formål er at varetage fåreavlernes interesser såvel avls- som erhvervsmæssigt.
§ 3:
Dansk Fåreavl er en landsforening, som består af et antal selvstændige foreninger med hver sin
ledelse.
§ 4:
Medlemskab af Dansk Fåreavl opnås via medlemskab i den forening, hvor man føler tilknytning
uafhængigt af bopæl. Dansk Fåreavls generalforsamling fastsætter og bestyrelsen opkræver hele
medlemskontingentet. Foreningernes andel af kontingentet udbetales til foreningens ledelse.
§ 5:

Landsforeningen Dansk Fåreavl ledes af en bestyrelse på 5 personer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode, idet der på
lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem, tegner foreningen.
Bestyrelsen er, i overensstemmelse med foreningens formål, ansvarlig for foreningens ledelse og
drift.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede, heraf skal mindst en
være formanden eller næstformanden.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Der føres referat over bestyrelsens møder. Det godkendte referat offentliggøres på foreningens
hjemmeside.
§ 6:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. maj.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent og stemmetællere
b) Beretning fra landsledelse og eventuelle udvalg
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c) Godkendelse af revideret regnskab og budget for næste år, herunder fastsættelse af
kontingent.
d) Valg
1. Til bestyrelsen
3. Revisor
e) Behandling af indkomne forslag
f)

Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal finde sted med angivelse af dato, sted og dagsorden på
foreningens hjemmeside senest 12 uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer har adgang til
generalforsamlingen. Alle med et aktivt medlemskab eller æresmedlemskab af Dansk Fåreavl har
taleret og stemmeret på generalforsamlingen. I tilfælde af husstandsmedlemskab tildeles
husstanden 1 stemme pr. fremmødt, dog maksimalt 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden
senest 8 uger før generalforsamlingen.
§ 7:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Til udvalg kan inddrages tilforordnede personer, som besidder specialviden/-kunnen på udvalgets
arbejdsområde.
Udvalgene skal, inden for eget arbejdsområde, søge samarbejde med øvrige relevante
organisationer. Overdragelse af organisatorisk tilhørsforhold aftales med bestyrelsen, hvorefter
udvalget nedlægges under Dansk Fåreavl.
Der er nedsat følgende faste udvalg med den anførte sammensætning:
a) Udvalg for sundhed
- Bestyrelsen vælger 1 repræsentant
- Raceudvalg/-foreninger vælger 2 repræsentanter
- Dansk Fåreavls eventuelle, tilknyttede dyrlæge tiltræder udvalget
b) Udvalg for avl
- Bestyrelsen vælger 2 repræsentanter
- Raceudvalg/-foreninger vælger 2 repræsentanter
e) Udvalg for bladvirksomhed, PR og afsætning
- Bestyrelsen vælger 2 repræsentanter
- Webmaster og eventuel redaktør tiltræder udvalget
Udvalgene vælger selv formand blandt medlemmerne fra Dansk Fåreavl.
§ 8:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne forlanger det. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 måneder,
efter at anmodningen er fremsat, ved indkaldelse på foreningens hjemmeside samt i et eventuelt
medlemsblad med angivelse af dato, sted og dagsorden.
§ 9:
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Ændringer i vedtæger sker på følgende måde. Der kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen for,
at vedtægtsændringerne er vedtaget.

§ 10:
Ophævelse af Dansk Fåreavl 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 Dansk Fåreavl skal fordeles.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Dansk Fåreavls generalforsamling den 30. april 2016.
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