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§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Får til Kanten – levende
landskaber. Dens hjemsted er forretningsførerens bopæl.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at arbejde med
naturpleje og skabe øget biodiversitet på
natur- og kulturskabte arealer i Nordvestjylland. Midlet er afgræsning med husdyr (fx
får, kvæg, heste og geder) på natur- og
kulturskabte arealer.
Der ud over arbejder foreningen med

at formidle forståelse for samspillet
mellem græssende husdyr og naturen /
biodiversitet.

at formidle natur- og kulturoplevelser til
lokale og turister.

At støtte afsætningen af kød og andre
produkter fra naturgræssende dyr.
Foreningen skal med sit virke bidrage til at
styrke netværksdannelse i lokalområdet ved
inddragelse af forskellige aktører.
Foreningen kan optage nye aktiviteter der er
relateret til formålet.
§ 3. Medlemmer og kontingent
Som medlemmer af foreningen optages de,
der anerkender foreningens formål. Som
aktive
medlemmer kan optages lodsejere,
dyreholdere og andre der ønsker at arbejde
for foreningen.
Som støttemedlemmer optages personer,
virksomheder, institutioner og foreninger
med interesse for foreningens virke.
Et medlemskab giver ret til at deltage i
foreningens arrangementer på medlemsvilkår.
Medlemskontingentet fastsættes af
foreningens generalforsamling.
§ 4. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af maj måned.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen kan ske pr. e-mail.
Alle medlemmer har ret til at møde op og
deltage i forhandlinger om foreningens virke.
Kun aktive medlemmer har stemmeret og er
valgbare.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes
hvis et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer, med
angivelse af skriftlig dagsorden, forlanger
det. Denne afholdes senest 30 dage efter
begæringen.
§ 5. Dagsorden til generalforsamling
Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om foreningens virke.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag til budget, herunder fastsættelse af
kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg af øvrige medlemmer og to
suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet
på en generalforsamling, skal skriftligt
afleveres til formanden, senest d. 1. marts.
§ 6. Stemmeafgivelse
Generalforsamlingens beslutninger afgøres
ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmeafgivelse forudsætter at man har
betalt medlemskontingent.
Stemmeafgivelse kan ske ved personligt
fremmøde og hvert aktivt medlem kan
medbringe én fuldmagt fra et andet aktivt
medlem.
Afstemninger vedr. personvalg skal være
skriftlige.

Andre afstemninger foretages skriftligt
såfremt min. 3 personer ønsker det.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves
2/3 majoritet inklusive fuldmagter blandt de
på generalforsamlingen afgivne stemmer, der
samtidig skal udgøre mindst halvdelen af
foreningens samlede antal mulige stemmer.
Er det fornødne antal stemmer – inklusive
fuldmagter - ikke til stede, men mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes
til ny generalforsamling, der afholdes inden
30 dage. På denne generalforsamling kan
forslaget vedtages, med 2/3 af de afgivne
stemmer - uden hensyn til antallet af de
fremmødte.
§ 7. Bestyrelse
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på
fem personer. Disse vælges på
generalforsamlingen.
Formanden vælges direkte på
generalforsamlingen hvert år. Den øvrige
bestyrelse vælges for en periode på 2 år. Der
vælges to hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen og vælger næstformand
af sin midte. Kasserer og sekretær kan vælges
i eller udenfor bestyrelsens midte.
Bestyrelsen indkaldes når formanden finder
det fornødent eller når et flertal af
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal
inkl. formand eller næstformand er til stede.
Der føres protokol/referat over
forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
Der kan nedsættes arbejdsudvalg til at
varetage specielle arbejdsopgaver.
Foreningens medlemmer kan deltage i disse.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 8. Til varetagelse af foreningens daglige
drift, herunder opgaverne som sekretær og
kasserer, kan bestyrelsen antage en
forretningsfører.
§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift
af forretningsføreren i forening med formand
eller næstformand.
Bestyrelsen kan indmelde foreningen som
medlem i sammenslutninger, der skønnes at
have betydning for dens virksomhed.
Foreningen hæfter med hele sin formue for
foreningens gæld.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer
nogen personlig hæftelse for de foreningen
påhvilende forpligtelser.
§ 10. Regnskab og formue
Foreningens regnskabsår er 1.april – 31.
marts.
Generalforsamlingen vælger en revisor, som
kan være en regnskabskyndig blandt
foreningens medlemmer. Genvalg kan finde
sted.
Regnskabet tilstilles revisor senest og skal af
denne være revideret, såvel talmæssigt
som kritisk, så betids at en årsrapport med
revisorpåtegning kan udsendes til
medlemmerne samtidig med indkaldelse til
generalforsamling.
§ 11. Opløsning af foreningen
Til opløsning af foreningen kræves 2/3
majoritet inklusive fuldmagter blandt de på
generalforsamlingen afgivne stemmer på to
på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens
evt. nettoformue skænkes til
naturplejeformål, efter generalforsamlingens
beslutning.
Disse vedtægter træder i stedet for
foreningens hidtidige vedtægter.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
d. 27.maj 2015

