LANDBRUGSMESSEN
GL ESTRUP
Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup.
Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum i Sønderhald Kommune (nu
Norddjurs).

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at arrangere en årlig messe og at udbygge forbrugernes kendskab til
sunde og ernæringsrigtige danske fødevarer samt i forbindelse med messen at arrangere
en TEMA- udstilling, der giver den besøgende inspiration, forslag og eksempler på
anvendelse af fødevarerne. Formålet søges realiseret ved brug af medierne og ved at
udstille de bedste tilmeldte husdyr og maskiner samt produkter med relation til dansk
landbrugsproduktion.

§ 3. Optagelse af medlemmer.
Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlem.
Foreningens medlemmer benævnes A-medlemmer, B-medlemmer og C-medlemmer.
1.

Som A-medlemmer kan optages Landboforeninger og lokalforeninger i Dansk
Familielandbrug.

2.

Som B-medlemmer kan optages foreninger, selskaber, firmaer og organisationer,
der vil arbejde for at fremme foreningens formål.

3.

Som C-medlemmer kan optages privatpersoner, foreninger, firmaer, selskaber og
organisationer.

§ 4. Udtræden.
1.

ønsker et medlem at udtræde af foreningen, fortaber det udtrædende medlem sit
indskud.

2.

Har det udtrædende medlem ikke indbetalt sin garantikapital, kan udtræden først
ske, når det pågældende medlems garantikapital er fuldt indbetalt.

§ 5. Foreningskapital.
Stk. 1.
Medlemmerne tegner ved deres optagelse i foreningen en garantikapital efter følgende
regler:

A.

A- og B-medlemmer forpligter sig til at tegne mindst en garantikapital på kr. 10.000.

B.

C- medlemmer forpligter sig til at indbetale mindst kr. 1.000 kontant.

Stk. 2.
A- og B- medlemmer afleverer ved optagelse en behørig underskrevet erklæring
vedrørende den tegnede garantikapital.

Stk. 3.
Den tegnede garantikapital kan til enhver tid berigtiges ved helt eller delvis kontant
indbetaling.

§ 6. Hæftelse.
Stk. 1.
Foreningen hæfter alene med sin formue, herunder ikke indbetalt garantikapital.

Stk. 2.
Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til den til enhver tid
tegnede kapital. Herudover har foreningens medlemmer intet personligt ansvar for
foreningens forpligtelser.

§ 7. Stemmeret.
A-medlemmer og B-medlemmer har 1 stemme for hver tegnet kr. 10.000 garantikapital.
C-medlemmer har ingen stemmeret.
C-medlemmer har vederlagsfri adgang til Landbrugsmessen GL Estrup, således at Cmedlemmer får een adgangsbillet for kr. 1.000, der er indbetalt.

§ 8. Repræsentanter.
1.
2.

A- og B- medlemmer er berettiget til, for hver kr. 10.000 tegnet garantikapital, at
udpege een repræsentant, som skal varetage medlemmets interesser på
generalforsamlingen.
Når en repræsentant er udpeget, skal dennes navn og adresse straks meddeles
bestyrelsen, idet indkaldelse til generalforsamling lovligt kan ske til den person og

3.

den adresse, medlemmer har meddelt til bestyrelsen.
Skulle en repræsentant være forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan
medlemmet sende en stedfortræder med fuldmagt.

§ 9. Generalforsamling.
1.
2.

Generalforsamlingen er Landbrugsmessen GI. Estrups højeste myndighed. Den
består at repræsentanter udpeget i henhold til § 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal efter regnskabsårets
udløb jvf. § 13, med efterfølgende dagsorden. Generalforsamlingen indvarsles
senest I måned forud.
1 A.
1 B.
2 A.
2 B.
3.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Beretning om Landbrugsmessen GI. Estrups virksomhed.
Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag. Udsendes til repræsentanterne sammen med
dagsorden..
4.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5 A. Valg af 2 folkevalgte revisorer.
5 B. Valg af I statsautoriseret eller registreret revisor.
6.
Eventuelt.
3.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den 30.
september.

4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når mindst 15 repræsentanter ved skriftlig begæring med angivelse af
dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
indkaldes, således at den finder sted inden en måned efter begæringens
modtagelse.

5.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på
generalforsamling.

§ 10. Afstemning.
1.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer sammen med
bestyrelsesformanden alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen
og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne.

2.

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede der er mødt. På generalforsamlingen afgøres alle sager med simpelt
stemmeflertal jvf. dog § 15 og 16.

4.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller mindst een af de stemme
berettigede, forlanger dette, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det, jvf. dog § 11

§ 11. Bestyrelsen.
1.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter. På generalforsamlingen
vælges de 7 bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter. Dansk
Landbrugsmuseum udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som ikke har stemmeret.
Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 henholdsvis 4
medlemmer (første gang trækkes lod). Alle suppleanter er på valg hvert år.
Der kan foretages genvalg.
Valgene foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning ved den ordinære
generalforsamling.
Valgbare er alle med interesse for foreningens formål.

2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

3.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller i dennes fravær næstformanden
finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. De af
bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formanden eller i hans fravær næstformandens stemme
afgørende.

§ 12. Bestyrelsens bemyndigelse.
1.

Bestyrelsen har, under ansvar overfor generalforsamlingen, den overordnede ledelse
af foreningen.

2.

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden sammen
med et bestyrelsesmedlem.

3.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes
foreningen af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen.

4.

Bestyrelsen skal føre protokol med angivelse af de spørgsmål, der forhandles på
møderne og de afgørelser, der træffes.

§ 13. Regnskab.
1.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Årsregnskabet opgøres under
hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af
nødvendige afskrivninger.

2.

Overskud henlægges, idet det aldrig kan udbetales til medlemmerne jvf. dog § 16.

§ 14. Revision.
Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

Herudover vælges en statsautoriseret eller registreret revisor til at yde regnskabsmæssig
assistance i øvrigt.

§ 15. Vedtægtsændringer.
1.

Forandringer i vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning behandles på
generalforsamlingen.

2.

For vedtagelse kræves, at to tredjedel af samtlige stemmer deltager i afstemningen,
og at beslutningen vedtages med to tredjedel af de afgivne stemmer. Er der ikke
afgivet stemme fra to tredjedel af samtlige stemmer, men to tredjedel af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, og på
denne generalforsamling kan forslaget gyldigt vedtages med to tredjedel af de
afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange, der deltager i afstemningen.

§ 16. Opløsning.
1.

I tilfælde af at det i henhold til paragraf 15 besluttes at opløse foreningen, vælger
generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed et likvidationsudvalg. Dette træder i
bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end repræsentanter kan
indvælges, forestår afviklingen af foreningen og tegner foreningen i enhver
henseende.

2.

Et eventuelt overskud ved foreningens ophør udbetales til Dansk Landbrugsmuseum
GI. Estrup, Århus Amts Landboforeninger og Østjydsk Familielandbrug til alment
nyttige formål med halvdelen til museet og med den resterende halvdel til
Landboforeningerne og Østjydsk Familielandbrug i forhold til den tegnede kapital på
likvidationstidspunktet.

Ovenstående vedtægter blev godkendt den 19. november 2001 på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen:
Jes Kruse, Jørn Støvring Nielsen, Klaus Christensen, Laila Hjorth – Clausen,
Flemming Rasmussen, Anders Rasmussen, Peter Hoe og Peter Bavnshøj.

