
Forslag til vedtægtsændringer for Kaløvig-egnens Biavlerforening                                      Ændringer 

§1 Navn 

Foreningens navn er Kaløvig-egnens Biavlerforening. 

§2 Formål 

Kaløvig-egnens Biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre 
med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens 
fremme indenfor Kaløvig-egnen. Kaløvig-egnens Biavlerforening er 
tilsluttet Danmarks Biavlerforening. 

§3 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens 
formål. 

§4 Eksklusion 

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, 
kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes 
til afgørelse på en generalforsamling. 

§5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes 
hvert år inden udgangen af november måned. 

Stemmeret Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 
en stemme 

Indvarsling Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens 
afholdelse 

Ekstraordinær 
general- 
forsamling Ekstraordinær generalforsamling  
 afholdes efter bestyrelsens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes 
hvert år i november måned. 

 

 
Indvarsling Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens  
                          afholdelse. Indvarsling kan ske pr. mail eller post til   
                          medlemmerne 
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 beslutning, eller når ¾ af  
 medlemmerne forlanger det. 

Dagsorden Generalforsamlingen afholdes med følgende  
 dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning og planer, 

kontingentfastsættelse 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af a) formand og b) bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant(er) og c) revisor 
6. Valg af delegeret (jf. DBF´s vedtægter) 
7. Eventuelt 

Afstemninger Alle afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 
Afstemninger afholdes skriftligt, blot en af de tilstedeværende 
medlemmer forlanger det. 

Kontakt til Danmark Biavlerforening 

Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled imellem 
Danmarks Biavlerforening og Kaløvig-egnens Biavlerforening. 
Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende imellem 
Danmarks Biavlerforening og Kaløvig-egnens Biavlerforening. 

Lovændringer 

Til vedtagelse af lovændringer kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for ændringen. 

Opløsning 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 
 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal  
                               være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober. 
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Kaløvig-egnens Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de 
afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. 

 

 

  

§6 Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt  
  formanden 

2. Valgperioder Formanden og bestyrelsesmedlemmerne  
  vælges for to år af gangen og  
  bestyrelsesmedlemmerne for en toårig  
  periode med halvdelen hvert år. 

3. Fordeling af 
bestyrelsesposter Bestyrelsen vælger selv næstformand,  
  kasserer og sekretær. Foreningens  
  regnskab går fra den 1/10 til og med 30/9 

4. Bestyrelses- 
Medlemmer Bestyrelsen afholder møde, når  
  formanden finder det fornødent eller når  
  3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

5. Indvarsling og  
beslutnings- 
dygtighed Bestyrelsesmødet indvarsles med 8 dages  
                                      varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,  
                                      når én mere end halvdelen af bestyrelses-  
                                      medlemmerne er mødt. Ved stemme- 
                                      lighed er formandens stemme udslags- 
                                      givende. 

Vedtaget på generalforsamlingen 31. oktober 2000 

 

 

Foreningens formue og øvrige ejendele går ved opløsning af 
foreningen til aktiviteter i Syddjurs Kommune, der er i 
overensstemmelse med foreningen formål. Det er den opløsende 
generalforsamling der beslutter hvordan foreningens midler fordeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf. 

§7 Hæftelse 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 
personlig hæftelse. 


