Vedtægter for foreningen Gl. Estrup Landbrugsmesse & Dyrskue

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Gl. Estrup Landbrugsmesse & Dyrskue. Landbrugsmessens hjemsted er ved Det
Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning (Norddjurs Kommune)

§ 2 Formål

-at bringe historie, tradition og fornyelse sammen, i en levende event, med fokus på: landbrug, landliv,
friluftsliv og fritidsliv i centrum, i et uformelt miljø
-at skabe et traditionelt dyrskue, der bygger bro mellem landliv og byliv, på en involverende og begejstret
måde, med autentiske og nærværende oplevelser
For at gøre dette vil foreningen:
-afholde mindst ét årligt arrangement.

§ 3 Optagelse af medlemmer

Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlem. Der kan optages støtte-, aktiveog virksomhed/foreningsmedlemmer. Medlemsskabet løber fra 1/1-31/12 og opkræves hvert år i
november måned, for efterfølgende kalenderår.
Et støttemedlemsskab inkluderer nyhedsbrev tilsendt på mail 3-4 gange årligt.
Medlemsskabet er personligt.
Et aktiv medlemsskab inkluderer nyhedsbrev tilsendt på mail 3-4 gange årligt + 1 dagsbillet til dyrskuet og
valgbarhed til foreningens bestyrelse.
Medlemsskabet er personligt og giver én stemme på foreningens generalforsamling.
Et virksomhed/foreningsmedlemsskab inkluderer nyhedsbrev tilsendt på mail 3-4 gange årligt + 5
dagsbilletter til dyrskuet og valgbarhed til foreningens bestyrelse. Medlemsskabet kræver CVR nummer.
Medlemsskabet giver én stemme på generalforsamlingen.
Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 4 Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sin formue.
Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser, er begrænset til, det til enhver tid indestående.
Herudover har foreningens medlemmer/bestyrelse intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 5 Stemmeret
Alle medlemmer (undtaget støttemedlemmer) har 1 stemme og er valgbare til bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Landbrugsmessens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i oktober kvartal, efter regnskabsårets udgang med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning om Landbrugsmessens virksomhed i det
forgangne år
4. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
5. Præsentation af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel, via email til foreningens medlemmer og på
foreningens hjemmeside og facebookside.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt
til bestyrelsen, inden regnskabsårets udløb den 30/9
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25
medlemmer, ved skriftlig begæring med dagsorden, anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen indkaldes således, at den finder sted indenfor én måned efter begæringens modtagelse.
Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke bringes til afstemning på generalforsamlingen.

§ 7 Afstemning

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer, sammen med bestyrelsesformanden alle
beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen, og de foreliggende sagers behandling samt
afstemningerne.
Der føres en protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede, der er mødt. Alle
sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal af
de fremmødte stemmer.
Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller mindst én af de stemmeberettigede forlanger dette –
og i øvrigt, når dirigenten bestemmer det.
§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 8 medlemmer + 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges op
til 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det grønne Museum udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 hhv 4 medlemmer (første gang trækkes
lod) – dog vælges suppleanter kun for 1 år. Der kan foretages genvalg.
Valgene foregår ved skriftlig forslag til opstilling – efter bekræftet kandidatur afvikles skriftlig afstemning.
Alle medlemmer kan opstille kandidater.
Valgbare er alle medlemmer undtaget støttemedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig.
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
bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. De af bestyrelsen behandlede sager, afgøres ved simpelt stemmeflertal
– i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.

§ 9 Bestyrelsens bemyndigelse

Bestyrelsen har, under ansvar overfor generalforsamlingen, den overordnede ledelse af foreningen.
Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær, af næstformanden sammen med et
bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af mindst 5
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat over alle møder.

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til
tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.
Overskud henlægges eller investeres i foreningens drift, idet det aldrig kan udbetales til medlemmerne – dog
jvf. §13

§ 11 Revision

Foreningens regnskab gennemgåes af 2, af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.
Herudover vælges en statsautoriseret eller registreret revisor til at yde regnskabsmæssig assistance i øvrigt.
§ 12 Vedtægtsændringer

Forandringer i vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning, behandles på generalforsamlingen.
For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal, af de afgivne stemmer,

§ 13 Opløsning

I tilfælde af, at det i henhold til §12 besluttes, at opløse foreningen, vælger generalforsamlingen ved simpel
stemmeflerhed et likviditationsudvalg. Dette træder i bestyrelsens sted. Likviditationsudvalget, i hvilket også
andre end medlemmer kan indvælges, forestår afviklingen af foreningen og tegner foreningen i enhver
henseende.
Et eventuelt overskud ved foreningens ophør, udbetales med 50% til Det Grønne Museum og 50% til
Landboungdommen i Østjylland.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 9/11-21

