
  

Vedtægter for                 

 Landsforeningen af danske Hjorteavlere 

7. udgave januar 2019 

§ 1 

Navn 

Foreningen er stiftet den 8. november 1985 under navnet: 

Landsforeningen af danske hjorteavlere. 

Foreningens hjemsted er formandens adresse og foreningens 

kontoradresse er den til enhver tid valgte formands.  

§ 2  

Formål 

foreningens formål er: 

at studere og sprede kendskab til hjorteavl, herunder fremme den økonomiske lønsomhed for erhvervet. 

At undersøge muligheder for afsætning af hjortekød. 

At udøve oplysnings- og konsulentvirksomhed i spørgsmål vedrørende hjorteavl. 

At varetage medlemmernes interesse i forhold til myndigheder, institutioner og organisationer.  

§ 3  

Medlemskab 

Medlemskab kan opnås af personer, institutioner og virksomheder, der holder hjorte eller er engageret i 

hjorteproduktion. Medlemskab gælder for kalenderåret og fortsætter automatisk næstfølgende kalenderår, 

med mindre opsigelse er meddelt foreningens formand senest 1. december pågældende år.  

 

§4  

Opbygning.  

Foreningen er en landsforening, der ledes af en bestyrelse. 

Der kan i et lokalområde oprettes et arbejdsudvalg, der laver faglige møder og udflugter. 

Formanden fra et arbejdsudvalg kan deltage i bestyrelsens møder. Og får tilsendt referater af møderne. 

§ 5  

Ledelsen 

Foreningen leder af en bestyrelse på 7 mand. Medlemmerne til bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

4 medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år.  

Bestyrelsen skal være konstitueret senest en måned efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmøder holdes, når bestyrelsen finder behov herfor. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

Der føres referat over alle bestyrelsesmøder.  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

 

§ 6 

Generalforsamling. 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar måned. 

Indvarsling om generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel i form af Nyhedsbrev og på 

hjemmesiden Hjorteavleren.dk. 

Valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning eller ved skriftligt valg. (skal måske slettes?) 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 



               1. Valg af dirigent og referent 

               2. Formandens beretning 

               3.  Fremlæggelse af regnskab og budget.  

               4. Behandling af indkomne forslag. 

               5. Valg af bestyrelse 

               6.  Valg af suppleanter. 

               7. Valg af 2 bilag kontrollanter. 

               8. Fastsættelse af kontingent og midler til arbejdsudvalg i lokale områder.  

               9. Eventuelt.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når mindst 10 % af 

medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af begrundelse.  

§7 

Eksklusion 

Bestyrelsen er ved enstemmighed bemyndiget til at ekskludere medlemmer af foreningen, såfremt et 

medlems adfærd berettiger dertil. 

Eksklusionen skal være ledsaget af skriftlig begrundelse over for pågældende, og et ekskluderet medlem er 

berettiget til at indbringe eksklusionsspørgsmålet for den næstfølgende generalforsamling, dog uden dette 

har opsættende virkning for eksklusionen.  

§ 8  

Vedtægtsændringer. 

Forelægges og besluttes på generalforsamlingen, således at et forslag om vedtægtsændring skal være 

meddelt medlemmerne ved indvarsling til generalforsamlingen. 

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves 2/3stemmeflerhed.  

§ 9 

Opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning og anvendelse af foreningens aktiver skal ske på generalforsamlingen 

og bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling mindst 20 dage efter. Beslutningen kræver almindelig 

stemmeflerhed. 

Foreningen er herefter opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af bestyrelsen forelagte regnskab 

for likvidation.  

§ 10 

 Nyhedsbreve/hjemmeside 

Foreningen har en hjemmeside ”hjorteavleren.dk” og udsender nyhedsbreve til medlemmerne. 

Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil. Samt databank for praktiske oplysninger for medlemmerne. 

Nyhedsbrevene er kun til medlemmerne og er middel til gensidig kommunikation foreningen og 

medlemmerne imellem.   

§11 

ikrafttræden 

1. marts 2019 

 


