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Nyt forslag 
 
§ 1 
Foreningens navn er Dansk Fåreavl. Hjemsted 
er på formandens adresse. 
 
 
§ 2: 
 
Dansk Fåreavl har til formål at fremme 
fåreavlere og fåreholderes interesser indenfor 
avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og 
erhvervspolitik.  
 
Dansk Fåreavl har til formål at virke som talerør 
og koordinator for medlemsorganisationerne for 
udbredelse af får i Danmark. Dansk Fåreavl 
samarbejder med landbrugets organisationer, 
private og offentlige instanser, samt 
udenlandske organisationer. 
 
 
§ 3: 
 
Dansk Fåreavl er en landsdækkende 
interesseorganisation for raceforeninger og 
regionale foreninger inden for fåreavl og 
fårehold. 
Som medlem kan optages enhver 
landsdækkende eller regional forening som har 
til formål at organisere fåreavlere eller 
fåreholdere, omkring avl, produktion og hold af 
får. 
Bestyrelsen kan godkende nye foreninger der 
efterfølgende optages på det først kommende 
repræsentantskabsmøde. 
 
Udmeldelse af Dansk Fåreavl skal ske skriftligt 
til formanden.  
 
 
 



 
 
§ 4: 
 
Dansk Fåreavl ledes af en bestyrelse på 7 
personer 
 
Bestyrelsens medlemmer vælges på det årlige 
repræsentantskabsmøde for en 2 årig periode, 
idet der på ulige årstal vælges 3 medlemmer og 
på lige årstal vælges 4 medlemmer 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær 
 
Formanden, i forening med næstformanden, 
tegner foreningen. 
 
Bestyrelsen er, i overensstemmelse med 
foreningens formål, ansvarlig for foreningens 
ledelse og drift 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 
af medlemmerne er til stede, heraf skal mindst 1 
være formanden eller næstformanden. 
 
Afgørelser træffes ved simpelt flertal.  
 
Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, vælges 
nyt medlem på det førstkommende 
repræsentantskabsmøde.  
 
Der føres referat over bestyrelsens og 
udvalgenes møder. 
 
De godkendte referater tilsendes 
medlemsforeningerne 
 
De godkendte referater offentliggøres på 
foreningens hjemmeside 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 5: 
 
Foreningens højeste myndighed er 
repræsentantskabsmødet, der afholdes hvert år 
den første lørdag i marts måned.  
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal 
mindst indeholde følgende punkter: 
 

• Valg af dirigent, stemmetællere og 
referent 

• Beretning fra bestyrelsen og udvalg 
• Godkendelse af revideret regnskab 
• Fastsættelse af kontingent 
• Indkomne forslag 
• Godkendelse af budget 
• Valg til bestyrelse 
• Valg af 2 suppleanter 
• Valg til udvalg 
• Valg af 2 revisorer 
• Eventuelt 

 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal 
finde sted med angivelse af dato, sted og 
dagsorden på foreningens hjemmeside senest 6 
uger før repræsentantskabsmødet, samt ved 
udsendelse til medlemsforeningerne 
 
Medlemsforeningernes medlemmer har adgang 
til og taleret på repræsentantskabsmødet. Alle 
medlemmer i medlemsforeningerne er valgbare. 
 
Medlemsforeningerne har 2 stemmer ved 
medlemstal 1 – 100 + 1 stemme for hver 
påbegyndt 100 medlemmer 
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på 
repræsentantskabsmødet, skal være indsendt 
skriftligt til formanden senest 3 uger før datoen 
for repræsentantskabsmødet 
 
Forslag der skal behandles på 
repræsentantskabsmødet offentliggøres senest 
2 uger før repræsentantskabsmødet på 



foreningens hjemmeside og ved udsendelse til 
medlemsforeningerne. 
 
 
 
 
 
§ 6: 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for 
udvalgene i samarbejde med udvalgene. 
 
Der skal nedsættes følgende udvalg med den 
anførte sammensætning: 
 
Afsætningsudvalg 
Bestyrelsen udpeger, blandt sine medlemmer, 1 
repræsentant. 
Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer, 2 i 
lige år og 2 i ulige år 
 
Klima- og naturudvalg 
Bestyrelsen udpeger, blandt sine medlemmer, 1 
repræsentant. 
Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer, 2 i 
lige år og 2 i ulige år 
 
Sundhedsudvalg 
Bestyrelsen udpeger, blandt sine medlemmer, 1 
repræsentant. 
Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer, 2 i 
lige år og 2 i ulige år 
 
Avls- og raceudvalg 
Bestyrelsen udpeger, blandt sine medlemmer, 1 
repræsentant. 
Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer, 2 i 
lige år og 2 i ulige år 
 
Ander udvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter 
behov. 
 
Udvalgene vælger selv formand blandt 
medlemmerne. 
 
Udvalgene kan inddrage personer som besidder 
specialviden på udvalgets arbejdsområde. 
Udvalgene skal, inden for eget område, søge 
samarbejde med relevante organisationer 
nationalt og internationalt 
 
 



 
 
 
 
 
 
§ 7: 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal 
afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af 
medlemmerne forlanger det. Et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde skal afholdes inden 3 
måneder, efter at anmodningen er fremsat, ved 
indkaldelse på foreningens hjemmeside med 
angivelse af dato, sted og dagsorden 
 
 
 
§ 8: 
 
Ændringer i vedtægterne sker på følgende 
måde. Der kræves 2/3 flertal af stemmerne 
afgivet på repræsentantskabsmødet for, at 
vedtægtsændringerne er vedtaget. 
 
 
 
§ 9: 
 
Nedlæggelse af Dansk Fåreavl kan kun ske 
efter vedtagelse på to efter hinanden følgende 
repræsentantskabsmøder med mindst 3 
måneders mellemrum. På det sidste 
repræsentantskabsmøde afgøres, hvordan 
eventuelle midler fra Dansk Fåreavl skal 
fordeles. 
 
 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på Dansk 
Fåreavls ekstraordinære generalforsamling x/x 
2022 
 
 

 


