Sønderjysk Fåreavl
Vedtægter for SØNDERJYSK FÅREAVL

1. Foreningens navn er SØNDERJYSK FÅREAVL.
2. Foreningen er en selvstændig forening.
3. Foreningens formål er at arbejde for at medlemmerne får størst mulig glæde og gavn af fåreavl. Formålet
søges nået gennem:
Foredrag, kurser og studiekredse.
•
•
Driftsbesøg.
4. Enhver kan blive medlem af SØNDERJYSK FÅREAVL. Udmeldelse må ske skriftlig eller pr. email til
foreningen inden 1. jan.
5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel skriftligt eller pr. email direkte til
medlemmerne. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning.
3.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6.
Valg af revisorer.
7.
Indkomne forslag.
8.
Eventuelt.
Forslag må være formanden i hænde skriftlig eller pr. email senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. I protokollen føres referat af generalforsamlingen efter at denne har godkendt det. Protokollen underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
6. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvert medlem har én stemme.
Ved ændring af vedtægter skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for.
Skriftlig afstemning kan forlanges.
Blanke og fejlagtig afgivne stemmer tæller ikke med til afgivne stemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Disse vælges for 2 år
ad gangen. 2 på valg det første år, 3 det næste - første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem som er fyldt 16 år og som har erklæret sig villig til at blive valgt.
Bestyrelse konstituerer sig selv ved valg af formand næstformand og kasserer. Der vælges 1 suppleant
og 1 revisor for et år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er ulønnede.
7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned
efter at mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom, med begrundelse af
kravet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pa samme måde og med samme varsel som ordinær
generalforsamling.
8. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales inden udgangen af februar måned.
Regnskabsåret følger kalenderåret
9.

Ved opløsning af foreningen, tilfalder eventuelle midler foreninger eller institutioner der fremmer fårehold/husdyr i det sønderjyske område.

Godkendt på generalforsamling 18. juni 2017

