Vedtægter for
Sønderjysk
Familielandbrug /
Husmandsforeningerne
§

§ 1.
Navn og bosted:
Regionens navn er: Sønderjysk Familielandbrug
Dens hjemsted er Løgumkloster.
§ 2.
Definition:
Regionen er en sammenslutning af foreninger samt personer, der
har fælles interesser med regionen og anerkender regionens
formål og vedtægter.
Regionen er medlem af Dansk Familielandbrug.
§ 3.
Formål og opgaver:
Regionens formål er at varetage alle medlemmers faglige,
erhvervsøkonomiske, sociale og kulturelle interesser. Gennem
sit arbejde tilstræber regionen at virkeliggøre disse formål ved:
at repræsentere organisationen og fremføre dens synspunkter
at planlægge og formidle det faglige arbejde
at planlægge og formidle det almindelige oplysningsarbejde
at rådgive og støtte foreningerne i deres arbejde
at gennemføre særlige faglige opgaver
at samarbejde med andre organisationer
at formidle oplysning om arbejdet
§ 4.
Medlemsforhold og stemmeret:
Medlem af regionen er:
4.1
De 4 sønderjyske foreninger af familielandbrugere, der geografisk
er opdelt efter de tidligere amtsgrænser, nemlig:
 Haderslev Østeramt

I det følgende benævnes disse foreninger (eller èn af disse), som
amtsforeninger (eller amtsforening).
4.2
Foreninger af familielandbrugere, der er medlem af èn af de i
under punkt 4.1. nævnte amtsforeninger.
4.3.
Personer, der er medlem af de under punkt 4.1. og 4.2. nævnte
foreninger.
4.4.
Andre foreninger end de under punkt 4.1. og 4.2. nævnte
foreninger, når anmodning om medlemskab har været behandlet
af regionens bestyrelse, og bestyrelsen har fundet, at den
pågældende forening opfylder betingelserne for medlemskab.
4.5.
Personer, der ikke er omfattet af personkredsen under punkt 4.3.,
når anmodning om medlemskab har været behandlet af
regionens bestyrelse, og bestyrelsen har fundet, at den
pågældende person opfylder betingelserne for medlemskab
Hvis èn af de under punkt 4.1. og 4.2. nævnte foreninger ophører
som selvstændig forening, så bliver den ophørende forenings
medlemmer automatisk (uden indgivelse af anmodning til
bestyrelsen) medlemmer af regionen i henhold dette punkt 4.5.,
således medlemskabet bevares.
Medlemmerne modtager Dansk Familielandbrugs medlemsblad
og har ret til at deltage i regionens faglige arrangementer.
Stemmeret:
Stemmeberettigede er kun de personer, der er medlem i henhold
til punkt 4.3. eller 4.5. og som betaler kontingent som A-medlem.
Foreninger, der er medlem af regionen, og personer, der betaler
kontingent som B-medlem, har ikke stemmeret.

§ 5.
Årsmødet:
Regionens øverste myndighed er Årsmødet.
Ordinært årsmøde afholdes hvert år i 1. halvår.
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen eller 1/10 af
de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet
bestyrelsen herom.
Anmodningen skal indeholde en dagsorden for det
ekstraordinære årsmøde, og bestyrelsen skal foranledige, at det
ekstraordinære årsmøde afholdes senest en måned efter
anmodningens modtagelse.
Indkaldelse til årsmøder skal ske med mindst 14 dages varsel
ved skriftlig indbydelse med dagsorden til samtlige medlemmer.
Organisation:
Årsmødet konstituerer sig med valg af mødeleder og
stemmetællere.
På årsmødet aflægger formanden beretning om regionen i det
forløbne år.
Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. Der
foretages valg af formand for to år ad gangen, blandt regionens
aktive familielandbrugere.
Mødet kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, hvortil
kan vælges andre end jordbrugere.
Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal
stemmeberettigede (jævnfør paragraf 18).
Formandsvalg kræver skriftlige forslag samt mindst 1 stemme
mere end halvdelen af gyldige stemmer. Det nødvendige antal
afstemninger gennemføres, til dette opnås.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Afstemninger er normalt skriftlige – dog kan mødelederen lade
mindre sager afgøre ved håndsoprækning, såfremt ingen
stemmeberettigede protesterer derimod.
Årsmødet har følgende dagsorden:

1. Årsmødet konstitueres
A: Valg af mødeleder
B: Valg af stemmetællere
2. Beretning ved formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlem(-mer).
(I tilfælde af, at der ikke er 5 amtsforeninger på
tidspunktet for afholdelse af årsmødet)
6. Indkomne forslag
7. Valg af folkevalgte revisorer og revisorsuppleanter
8. Valg af reg.revisor eller statsautoriseret revisor
9. Eventuelt
Indkomne forslag:
Dagsordenens punkt 6 kan fremsættes af bestyrelsen eller
mindst 10 navngivne medlemmer. Forslag skal være regionen i
hænde senest 1. februar.
§ 6.
Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer + evt. formand af
familieudvalget:
 Regionens formand
 5 medlemmer udpeget af de i § 4.1. amtsforeninger med
hver et medlem.
(Hvis amtsforening ophørt, så vælges på årsmødet)
Ophør af en amtsforening:
Hvis en amtsforening ophører, så bevirker det ikke, at størrelsen
af bestyrelsen reduceres
Den ophørende amtsforenings medlem bliver siddende i
bestyrelsen i den igangværende funktionsperiode.
Ved første årsmøde efter amtsforeningens ophør – og de
efterfølgende årsmøder – så vil det medlem, som den ophørte
amtsforening var berettiget til at udpege, i stedet blive valgt på

årsmødet. Alle stemmeberettigede kan stille op som kandidat til
bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer, der vælges på årsmødet, vælges for en
periode på 2 år.
Ophør af Familieudvalget:
Hvis Familieudvalget ophører, så bevirker det, at udvalgets
formand samtidig udtræder af bestyrelsen, og bestyrelsen
reduceres med et medlem, således bestyrelsen derefter består af
6 medlemmer.
Valg til udvalg under Sønderjysk Familielandbrug samt til udvalg,
hvori Sønderjysk Familielandbrug er repræsenteret.
Hvis en forsamling, der er berettiget til at vælge et eller flere
medlemmer til et udvalg under Sønderjysk Familielandbrug eller
til et udvalg, hvori Sønderjysk Familielandbrug er repræsenteret,
ikke ser sig i stand hertil, så skal valget i stedet ske på årsmødet.
Formandens og bestyrelsens funktionstid gælder fra
valgtidspunktet og er 2 år
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og forpligter ved
sin underskrift. Dog kan forretningsudvalget, hvor det ikke drejer
sig om køb og salg af fast ejendom, underskrive på bestyrelsens
vegne og sekretæren i løbende forretninger.
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og et
tredje bestyrelsesmedlem, der sammen med formanden udgør
forretningsudvalget.
Bestyrelsen vælger bestyrelsesmedlemmer til Dansk
Familielandbrug – formanden er selvskreven
Den vælger repræsentation til udvalg og lignende, hvor regionen
skal være repræsenteret og kan nedsætte udvalg til løsning af
specielle opgaver.
Den fastsætter honorarer og lønninger.
Den foretager bevillinger til regionens arbejde, herunder til
udvalgenes virksomhed.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt og i øvrigt, når
formanden eller forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller
når et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske derom.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftlig med mindst 8 dages
varsel.
Dagsorden skal være udsendt inden mødet. I særlige tilfælde kan
indkaldes telefonisk med 1 dages varsel. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er tilstede.
Afgørelser i bestyrelsen sker med almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved valg af næstformand kræves 1 stemme mere end summen
af modkandidaternes. Valgene i bestyrelsen foregår skriftligt, og
alle medlemmer er automatisk foreslået.
§ 7.
Forretningsudvalget:
Forretningsudvalget holder møde, når formanden finder det
nødvendigt, eller de andre medlemmer anmoder derom. Det fører
tilsyn med og er ansvarlig for den daglige drift af organisationen.
Det tager stilling til ansættelse af personale og behandler
løbende sager.
Referat af forretningsudvalgets møder tilstilles bestyrelsen.
§ 8.
Formand:
Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder
bestyrelsens og forretningsudvalgets møder og
repræsenterer regionen ud ad til.
§ 9.
Organisationens daglige ledelse:
Bestyrelsen køber sekretærbistand hos LRS. Sekretæren er
ansvarlig for sekretariatets arbejde herunder regionens
bogholderi. Sekretæren skal sørge for at der skrives
beslutningsreferater af regionsvedtagelser og valgresultater på
årsmøder samt i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

§ 10.
Kontingent:
Kontingent til regionen fastsættes af bestyrelsen.
§ 11.
Oplysningspligt:
De tilsluttede foreninger er pligtige at tilvejebringe alle
oplysninger, som er nødvendige for regionen for at få oversigt
over organisationens samlede virksomhed og for at kunne
opkræve kontingent og udsendelse af medlemsbladet.
§ 12.
Regnskabsår:
Regionens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12.
§ 13.
Regionens midler:
Der føres bogholderi over regionens aktiver og passiver samt
indtægter og udgifter. Bortset fra nødvendig kontant beholdning
anbringes foreningens midler i pengeinstitutter.
Mere langfristet anbringelse kan ske i obligationer udstedt af
realkreditinstitutioner eller staten, samt investeringsbeviser i
udloddende danske fonde.
For anbringelse i investeringsbeviser er det et krav, at de er i
risikomærkning grøn eller gul, svarende til lav eller middel risiko,
hvor aktieandelen højst må udgøre 40%.
Såvel obligationer som investeringsbeviser placeres i et åbent
depot i et pengeinstitut.
Bestyrelsen kan foretage udlån mod fornøden pantsikkerhed.
Regionens ejendele skal holdes tilbørlig forsikrede.
§ 14.
Revision:
Regionens bogholderi revideres af 2 folkevalgte revisorer, der
påtager sig kritisk revision, samt registreret revisor eller
statsautoriseret revisor.

§ 15.
Faglige udvalg:
Til varetagelse af faglige opgaver nedsætter og ophæver
regionen udvalg i det omfang, som bestyrelsen anser for
nødvendigt.
Udvalgenes opgaver er at planlægge, organisere og iværksætte
det nødvendige arbejde inden for deres arbejdsområde samt at
støtte og rådgive vedrørende det tilsvarende i
medlemsforeninger.
Udvalgene er i deres arbejde pligtige at anvende organisationens
navn.
Udvalgenes økonomiske dispositioner skal godkendes af
bestyrelsen.
Udvalgene skal have en forretningsorden med nøjagtig
kompetencefordeling og ansvar overfor det godkendte budget.
§ 16.
Indberetninger:
Regionens udvalg har pligt til en gang om året at indberette om
deres arbejde efter de retningslinier, som bestyrelsen fastsætter.
Indberetningerne er baggrund for udarbejdelse af regionens
beretninger.
§ 17.
Udmeldelse af Regionen:
Et udmeldt medlem har ingen ret til andel i regionens
nettoformue, men skal før udtrædelse inddække alle sine
forpligtelser.
Udmeldelse skal ske med ½ års varsel til et regnskabsårs
slutning.
§ 18.
Regionens opløsning:
Beslutning om regionens opløsning kan kun træffes på et
ekstraordinært årsmøde (EÅ1), der er indvarslet med dette
formål.

Beslutning om ophævelse af regionen kræver, at mindst 50% af
de stemmeberettigede medlemmer er fremmødte.
Hvis der på det pågældende ekstraordinære årsmøde (EÅ1) ikke
er fremmødt mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer,
så skal der straks indkaldelse til et nyt ekstraordinært årsmøde
(EÅ2) med samme formål, men uden krav om beslutning kræver,
at mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer er
fremmødte.
Indkaldelse til et eventuelt nyt ekstraordinært årsmøde (EÅ2) skal
ske med et varsel på mindst 7 dage, og det skal tilstræbes, at
mødet afholdes senest 14 dage efter afholdelsen af EÅ1.
Afgørelser på EÅ1og (EÅ2) sker med almindelig stemmeflerhed.
På det ekstraordinære årsmøde, hvor der træffes beslutning om
opløsning af regionen, vælges samtidig et udvalg, der sammen
med den sidst fungerende bestyrelse afvikler regionens aktiver
og passiver.
Årsmødet træffer samtidig beslutning om, hvad der skal ske med
regionens eventuelle nettoformue.
Således vedtaget på sendemandsmødet i Abild den 17. juli 1972
til afløsning af love af 9. juni 1929 og 15. august 1920 og ændret
på sendemandsmødet 12. juli 1976, sendemandsmødet 17. juli
1986, sendemandsmødet den 15. juli 1993, og årsmødet den 13.
maj 2003 på Tiset Kro, og årsmødet den 29. marts 2007 på
Agerskov Kro og årsmødet den 20. marts 2012.
Vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet den 13. marts 2017.

