
Vedtægter 
Foreningens navn og formål 

§1 Foreningens navn er Tørring Græsningslaug. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune. 

§2 Foreningen er almennyttig og har som formål at producere kød til foreningens medlemmer og samtidig 
medvirke ved plejen af naturarealer. Kød (og eventuelle andre produkter) må ikke sælges med økonomisk 
gevinst for øje. Indtægterne fra kontingent og betaling af kødportioner må kun have til formål at dække 
foreningens udgifter, og foreningen må ikke generere væsentligt overskud. Dog må der oparbejdes og til 
enhver tid vedligeholdes en mindre økonomisk buffer til sikkerhed for dækning af eventuelle fremtidige 
tab.

Medlemmer 

§3 Alle kan tegne et medlemskab af foreningen mod erlæggelse af kontingent. 

§4 Hvis et medlem tilkendegiver på den årlige generalforsamling, at han/hun ønsker at købe en portion kød 
i det pågældende år, har han/hun 

- pligt til at erlægge betaling for sin(e) bestilte portion(er) i henhold til en tidsfrist, som bestyrelsen 
fastsætter 

- pligt til at deltage i arbejdet med dyrene i henhold til bestyrelsens plan 
- krav på få sin(e) portioner(er) som en andel af det samlede kødudbytte 

§5 Et medlemskab af foreningen ophører automatisk, når kontingentet ikke betales inden den af 
bestyrelsen fastsatte tidsfrist. 

§6 Et medlem kan ekskluderes af foreningen af generalforsamlingen, hvis medlemmet misrøgter sine 
forpligtelser i arbejdet med dyrene groft. Hvis et medlem ikke betaler sin(e) bestilte portion(er) inden for 
den af bestyrelsen fastsatte frist, kan bestyrelsen vælge at ekskludere ham/hende fra at modtage kød i det 
pågældende år. 

§7 Et medlem hæfter kun for foreningens forpligtelser med sit kontingent og sin portionsbetaling. 

Regnskab og regnskabsår 

§8 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal være færdigt og revideret til og skal 
fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

Generalforsamling 

§9 Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af 1. kvartal og gerne tidligt efter årsskiftet. Ekstraordinær 
generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af medlemmerne, af bestyrelsen eller af en generalforsamling. 

§10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal fremsendes pr mail eller brev til alle medlemmer med 
mindst 3 ugers varsel og skal opslås på foreningens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse. Eventuelle 
forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, og skal offentliggøres med 
eventuelle bilag til medlemmerne pr mail eller brev senest 1 uge før generalforsamlingen. 

§11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 



2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt revisors bemærkninger 
4. Forslag fra bestyrelsen eller fra andre 
5. Fremlæggelse af budget, og herunder 

1. Endelig tilmelding til kødportioner og fastlæggelse af portionspris(er) 
2. Fastlægning af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af 1 suppleant og 1 revisor 
8. Eventuelt (her kan der ikke træffes beslutninger, men der kan fx gives informationer) 

§12 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen 
fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

§13. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For 
så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som 
for den ordinære generalforsamling 

§14 En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, hvis den er lovligt indkaldt, jf. 
dog §15. Beslutninger træffes, hvis mere end 50 % af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag. 

§15 Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, hvis mindst 20 % af medlemmerne er mødt frem, og da kun, 
hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis mindre end 20 % af medlemmerne er til stede, og 
mindst 50 % af de fremmødte medlemmer stemmer for et ændringsforslag til vedtægterne, kan denne 
generalforsamling indkalde til en ny generalforsamling. Ved denne næste generalforsamling kan det samme 
ændringsforslag til vedtægterne genfremsættes og her vedtages med simpelt flertal (50 % af de fremmødte 
stemmeberettigede) uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Den sidste af de to 
generalforsamlinger skal varsles pr mail eller brev til alle medlemmer med mindst to ugers varsel, og af 
varslet skal det fremgå, at forslaget til vedtægtsændring ved generalforsamlingen kan vedtages med 
simpelt flertal uanset antallet af fremmødte. 

§16 Et medlem har stemmeret på alle generalforsamlinger i det kalenderår, hvor han/hun er medlem og på 
den ordinære generalforsamling, som efterfølger det år, hvor han/hun var medlem. 

§17 Et medlem (fuldmagtsudstederen) kan udstede en fuldmagt til et andet medlem, således at dette 
medlem (fuldmagtshaveren) kan stemme på en bestemt generalforsamling i alle afstemninger både med 
sin egen og med fuldmagtsudstederens stemme. Et medlem kan dog maksimalt have 3 fuldmagter. 
Fuldmagter skal være skriftlige (på papir med underskrift), og fuldmagtshaveren er helt frit stillet mht. hvad 
han/hun stemmer i alle afstemninger, uanset om andet måtte fremgå af fuldmagten. 

Kødbestilling og portionspriser 

§18 På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet og portionsprisen(erne). Det skal af 
budgettet fremgå, om der budgetteres med udgifter, som vedrører dyreholdet, men som ikke dækkes af 
indtægterne fra kød (dvs. fra portionspriserne), men som i stedet dækkes af foreningens øvrige indtægter 
(fx kontingenter). 

§19 På den ordinære generalforsamling sker ligeledes den endelige, bindende bestilling af kødportioner for 
det kommende år. Såfremt et medlem efterfølgende fortryder sin kødbestilling, kan han/hun ikke træde ud 
af bestillingen igen, men kan dog med bestyrelsens godkendelse overdrage bestillingen (og herunder 



betalingen) for portion(er) samt forpligtelsen til at deltage i arbejdet) til et andet medlem, hvis dette 
medlem accepterer. 

Protokol 

§20 Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat af bestyrelsesmøder 
godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Efter enhver generalforsamling afleverer 
referenten referatet af generalforsamlingen til bestyrelsen og dirigenten inden for to uger, og bestyrelsen 
godkender referatet på sit første møde herefter. Det godkendte referat underskrives af referenten, 
dirigenten og hele bestyrelsen. og arkiveres på foreningens hjemmeside i en scannet version, så 
underskrifterne er synlige. Alle referater af alle generalforsamlinger er dermed til alle tider tilgængelige. 

Bestyrelse og revisor 

§21 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og det ene ordinære bestyrelsesmedlem er 
på valg i lige år, mens kassereren og det andet ordinære bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 

§22 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved eventuel 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§23 Der føres protokol over  

§23 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. 

§24 På den ordinære generalforsamling vælges også en suppleant og en revisor. Disse kan trække sig fra 
deres poster ved at meddele dette til formanden skriftligt eller pr mail. 

§25 Hvis et medlem af bestyrelsen trækker sig, indtræder suppleanten straks og automatisk som ordinært 
medlem af bestyrelsen. Såfremt det er formanden eller kassereren, som har trukket sig, indtræder 
suppleanten, hvorefter bestyrelsen selv vælger en ny formand eller kasserer blandt de 3 ordinære 
bestyrelsesmedlemmer. 

§26 Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer falder til under 3, skal bestyrelsen indkalde en 
generalforsamling med henblik på valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Såfremt revisor trækker sig 
fra sin post, skal bestyrelsen udpege en ny. 

Opløsning af foreningen 

§27 Foreningen kan opløses ved en generalforsamling efter samme quorum- og afstemningsregler, som 
gælder for vedtægtsændringer jfr §15. Dog skal generalforsamlingen varsles med 4 uger. Det skal fremgå 
tydeligt af varslet, at opløsning af foreningen er på dagsordenen. Generalforsamlingen skal vælge to 
likvidatorer, som forestår opløsningen. Foreningens midler skal ved foreningens ophør doneres til 
almennyttigt formål. 

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 9. november 2017. 


