
Vedtægter for Nivå Fåreavlerforening

§ 1. Formål og hjemsted
Foreningens formål er

1. naturpleje af fredede arealer, evt. suppleret med tilgrænsende arealer, i og omkring Nivå 
Ådal ved fårehold i indhegnede folde, og

2. udbredelse af kendskabet til får og deres betydning, også i et industrialiseret samfund, 
gennem åbne, oplysende møder og samarbejde om fårenes pasning. 

3. Forenings hjemsted er Karlebo kommune.  

§ 2. Medlemskab
1. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
2. Når kontingent er betalt, regnes medlemskabet for oprettet. 
3. Ethvert medlem af foreningen der er fyldt 14 år, har 1 stemme ved generalforsamlingen. 
4. Foreningens produkter sælges fortrinsvis til foreningens medlemmer til en pris fastsat af 

bestyrelsen. 

§ 3. Kontingent og udmeldelse
1. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
2. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. december til den følgende 1. 

januar. 

§ 4. Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formanden samt 4 medlemmer. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. 
3. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det 

fornødent. 
4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 
5. Suppleanterne og en repræsentant for hver arbejdsgruppe samt "fodermesteren", hvis en 

sådan findes, har adgang til bestyrelses møder. 

§ 5. Økonomi og revision 
1. Foreningen tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være 

formanden, der dog kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgående forpligtelser. 

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. 
3. Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
4. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
5. Det reviderede regnskab skal være underskrævet af den samlede bestyrelse samt 

revisorerne.



§ 6. Generalforsamling
Med mindst 14 dages varsel indkaldes der skriftligt til ordinær generalforsamling, der afholdes hver 
år inden udgangen af maj måned. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år og budget for det kommende 

år.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. a.  Valg af formand på ulige årstal.

b.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
c.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år.
8. Eventuelt.  Forslag fremsat under dette punkt kan ikke sættes under afstemning.
9. Forslag til behandling under punkt 5 skal være formanden i hænde senest 7 dage for 

generalforsamlingen. 
10. Dirigenten, der så vidt muligt ikke bør være medlem af bestyrelsen, afgør alle 

tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. 
11. Over generalforsamlingen skrives et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og 

referenten. 
12.  Almindeligvis foregår afstemningen ved håndsoprækning.  Skriftlig afstemning kan   

forlanges af blot ét tilstedeværende medlem. 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 
1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis et flertal i bestyrelsen ønsker 

det, eller hvis mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. 
2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær 

generalforsamling. 

§ 8. Vedtægtsændringer 
1. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende 

medlemmer på en generalforsamling, hvor dog mindst halvdelen af foreningens 
medlemmer skal være til stede. 

2. Er det nævnte antal medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, hvor vedtægtsændringer kan 
vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. 

§ 9. Opløsning af foreningen
1. Til opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer på en 

generalforsamling, hvor dog mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til 
stede. 

2. Er det nævnte antal medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, hvor opløsning af foreningen 
kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

3. Er der ved foreningens opløsning likvide midler eller andre værdier, overdrages disse til 
Karlebo kommune. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. maj 1991. 
Rettelser vedtaget den 2. juni 1992 og den 21. maj 2001.


