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§1
Navn og hjemsted
1.

Foreningens navn er Danish Agro a.m.b.a.

2.

Foreningen kan tillige drive virksomhed under et eller flere binavne, der registreres i Erhvervsstyrelsen.
Binavne:
Danish Agro Shoppen
Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a.
Nordjysk Andel a.m.b.a.
ØAG a.m.b.a.
Ø.A.G. a.m.b.a.
Vrå Andel a.m.b.a.
Vraa Andel a.m.b.a.
Landbrugets Storkøb a.m.b.a.
S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets andel
S.A.B. Oil a.m.b.a.
Carl Rasmussen & Hempel a.m.b.a.
CHR Carl Rasmussen & Hempler anlæg a.m.b.a.
CR Økologi a.m.b.a.
Egtved Andels Grovvareforening a.m.b.a.
EAG Landbrugets Andel a.m.b.a.
LA Leasingfirmaet Gamby Kornsønner a.m.b.a.
Stenstrup-Lunde Lokale Foderstofforening a.m.b.a. SLF
Vallekilde-Hørve Andels Grovvareforretning a.m.b.a.
KOF AGRO a.m.b.a.
Roskilde Andel a.m.b.a.
Roskilde Andels Olie a.m.b.a.
Roskilde-Egnens Andels Grovvareforretning a.m.b.a.
S.A.G. a.m.b.a.
Slangerup Foderstofforening a.m.b.a.
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Sydvestsjællands Andels Brændselsforening a.m.b.a.
Sydvestsjællands Andels Grovvareforening a.m.b.a.
ØA a.m.b.a.
Østsjællands Andel a.m.b.a.
3.

Foreningens hjemsted er Karise, Faxe Kommune.

§2
Formål
1.

Foreningens formål er at drive handel, produktion samt yde rådgivning i ind- og udland med
vægten lagt på agro-aktiviteter til gavn for foreningens medlemmer.

2.

Foreningen kan realisere sit formål direkte eller ved at investere i andre virksomheder.

§3
Optagelse som medlem
1.

Som medlem kan optages enhver myndig person, som driver virksomhed indenfor foreningens
virkeområde, og som omsætter varer indenfor foreningens varesortiment.

2.

Som medlem kan endvidere optages foreninger, selskaber og offentlige institutioner. Anmodning
om optagelse som medlem forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan bemyndige foreningens daglige ledelse til at godkende nye medlemmer.

3.

Hvis et medlem afgår ved døden, er en efterlevende ægtefælle berettiget til at indtræde som
medlem i afdødes sted.

4.

Hvert medlem bekræfter ved sin underskrift på indmeldelsesblanketten sit medlemskab af foreningen.

5.

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens medlemsfortegnelse løbende føres ajour.
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§4
Medlemsskabets ophør, udbetaling af andelskapital, modregning og transport
1.

Ophør af medlemskab kan ske:

a) Når medlemmet ved ejendomssalg ophører med at drive virksomhed i foreningens virkeområde eller afgår ved døden, uden at ægtefællen indtræder i afdødes sted.
b) Når medlemmet skriftligt og med 12 måneders varsel til et regnskabsårs udløb fremsætter
begæring om ophør over for bestyrelsen.
c)

Når et medlem i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke har haft omsætning med foreningen,
kan bestyrelsen slette medlemmet af medlemsfortegnelsen.

d)

Når der afsiges konkursdekret over et medlem.

e)

Bestyrelsen kan vedtage at ekskludere et medlem, som har foretaget handlinger, som kan
være skadelige for foreningen. Et ekskluderet medlem kan kræve, at bestyrelsens beslutning
forelægges generalforsamlingen, der med 2/3 af de afgivne stemmer kan tilsidesætte bestyrelsens beslutning om eksklusion.

2.

Udtrådte medlemmer efter stk. 1 a, kan få deres berigtigede andelskapital udbetalt over en 5årig periode med lige store beløb hvert år med tillæg af eventuelle renter. Dog skal boet efter
et afdødt medlem være berettiget til straks at få udbetalt berigtiget andelskapital. I øvrige
tilfælde

udbetales berigtiget andelskapital over en periode på 10 år med tillæg af eventuelle

renter. Bestyrelsen kan beslutte hurtigere udbetaling, evt. mod kursnedslag.
3.

Forinden udbetaling af andelskapital inklusive eventuelle henlæggelser på andelskapital 2, andelskapital 3 og andelskapital 4, er foreningen dog altid berettiget til at modregne et eventuelt
tilgodehavende, som foreningen eller et med foreningen koncernforbundet selskab, måtte have
mod medlemmet.

4.

Medlemmer er alene berettigede til at give transport i deres andelskapital, såfremt transporthaver skriftligt erklærer, at den pågældende respekterer, at foreningens modregningsadgang
er gældende, uanset om foreningen eller et med foreningen koncernforbundet selskabs krav
mod medlemmer først måtte være opstået efter, at transporthaver har givet meddelelse til
foreningen om transport og i øvrigt erklærer, at transporthaver respekterer bestemmelserne i
disse vedtægter om udbetaling af andelskapital.

4.

Udtrådte medlemmer har – uanset anledningen – intet krav på andel i foreningens øvrige
formue.
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5.

Søger et udtrådt medlem senere genoptagelse, skal der indbetales den ved udmeldelsen eventuelt udbetalte andelskapital.

6.

Efter medlemmets anmodning kan der uden ophør af medlemskab ske udbetaling af andelskapital 1, 2, 3 og 4, når medlemmet er fyldt 65 år. Udbetalingen sker over 5 år med lige store
beløb hvert år med tillæg af eventuelle renter.

7.

Enhver udbetaling til et medlem i overensstemmelse med nærværende § 4 kræver generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse.

8.

Ved udbetaling af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes skat eller foreningen skal betale skat som følge af udbetalingen.

§5
Foreningens andelskapital
1.

Virksomheder, jfr. § 3, stk. 1 og 2, der ønsker optagelse som medlem i foreningen, skal tegne et
andelskapitalbeløb, svarende til 6% af gennemsnittet for de sidste 3 år af vedkommendes om
sætning med foreningen, dog minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 100.000. Som omsætning
forstås såvel køb som salg.

2.

For nyoptagne medlemmer kan bestyrelsen, hvor oplysning om omsætning mangler, fastsætte
andelskapitalbeløbet skønsmæssigt. Optages andre andelsgrovvareforeninger som medlem,
fastsættes andelskapitalbeløbet for disse til maksimum beløbet.

3.

Samtlige medlemmer underskriver ved optagelsen en erklæring vedrørende det tegnede andelskapitalbeløb. Det tegnede andelskapitalbeløb reguleres efter udløbet af hvert regnskabsår. På
basis af omsætningstallene udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne, hvoraf den ajourførte størrelse af det tegnede andelskapitalbeløb tillige med størrelsen af den del af beløbet, der
måtte være indbetalt eller på anden måde berigtiget, fremgår. Der fordres ingen fornyet underskrift. Tegnet andelskapitalbeløb kan under fortsat medlemskab ikke reduceres.

4.

Det tegnede andelskapitalbeløb kan berigtiges ved overførsel af eventuelt indestående på andelskapital 2 eller ved tilbageholdt andel i overskud. Medlemmet kan endvidere berigtige det
tegnede andelskapitalbeløb helt eller delvist ved kontant indbetaling eller ved konvertering af
eventuelt indestående på andelskapital 3 eller andelskapital 4.
Andelskapitalen kan ikke overdrages uden bestyrelsens godkendelse, og kan ikke tilbagebetales
medlemmerne, bortset fra ved udtrædelse og udbetaling efter § 4, stk. 6.

5.

Den tegnede andelskapital benævnes andelskapital 1.
Den ikke berigtigede del af den tegnede andelskapital kan, såfremt bestyrelsen anser det for
nødvendigt, kræves indbetalt helt eller delvist til styrkelse af foreningens egenkapital og dækning af foreningens forpligtelser.
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Andelskapital, der overstiger andelskapital 1, betegnes andelskapital 2.
6.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte henlæggelse til andelskapital,
ved overførsel fra foreningens reserver eller ved anvendelse af en del af årets overskud. Henlæggelse til andelskapital skal ske efter medlemmernes omsætning med foreningen, men kan
indeholde differentiering på såvel varearter som for køb og salg af grovvarer og ydelser under
hensyntagen til foreningens indtjening ved de forskellige aktiviteter.
Såfremt andelskapital 1 ikke er fuldt berigtiget, anvendes fordelte reserver eller overskud først
til berigtigelse af andelskapital 1. Derefter sker henlæggelse til andelskapital 2.

7.

Andelskapital 3 er beløb indestående på driftslånskonti pr. 31.5.1988. Der henlægges ikke til
andelskapital 3. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling beslutte hel eller delvis
udbetaling af andelskapital 3.

8.

Andelskapital 4 er beløb indestående på andelskapitalkonti tilhørende medlemmer fra det tidligere Rousthøje Lokalforening. Der henlægges ikke til andelskapital 4. Generalforsamlingen kan
efter bestyrelsens indstilling beslutte hel eller delvis udbetaling af andelskapital 4.

§6
Hæftelse
1.

Medlemmets hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til den tegnede andelskapital
med tillæg af eventuelt yderligere tilskrivning til det enkelte medlems andelskapital. Herudover
hæfter foreningens medlemmer ikke for foreningens forpligtelser.

§7
Foreningens organisationsstruktur
1.

Foreningens organisationsstruktur består af:
a)

Foreningens medlemmer vælger via

b)

6 Valgregioner 42 personer til

c)

Delegeret forsamlingen.

d)

Generalforsamlingen består af Delegeret forsamlingen.

e)

Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen (6-8 personer) samt 1 medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

f)

Bestyrelsen ansætter foreningens Administrerende direktør.
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§8
Valgregioner
1.

Foreningens medlemmer, jfr. § 3, udøver deres indflydelse på foreningens virke gennem valg af
medlemmer til delegeret forsamlingen, jfr. § 9.

2.

Foreningen har følgende valgregioner:
1. Sjælland Midt & Nord
2. Sjælland Syd & Lolland/Falster
3. Fyn
4. Sydjylland
5. Midtjylland
6. Nordjylland

3.

Valgregioner kan ændres efter bestyrelsens nærmere beslutning med henblik på til enhver tid at
tilsikre en hensigtsmæssig opdeling af valgregionerne. Grænserne for de aktuelle valgregioner
vises på et bilag til vedtægterne.

4.

Hver valgregion vælger 7 medlemmer til foreningens delegeret forsamling.

5.

Senest 2 uger efter den ordinære generalforsamling afholdes et orienterings- og valgmøde i hver
valgregion, hvor foreningens årsrapport gennemgås, og hvor bestyrelsens og den daglige ledelses
beretning om virksomheden fremlægges. På valgmødet foretages valg til foreningens delegeret
forsamling.
Indkaldelse til valgregionsmøder – ordinære såvel som ekstraordinære møder – sker efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelse skal ske pr. e-mail eller pr. brev til postbesørgelse senest 10 dage
før møderne samt ved avertering i relevant dækkende aviser senest det nævnte tidspunkt.

6.

Bestyrelsen er i ekstraordinære situationer bemyndiget til at beslutte, at orienterings- og valgregionsmøder, ordinære såvel som ekstraordinære, helt eller delvist afholdes elektronisk.

7.

Valgene til foreningens delegeret forsamling sker valgregion for valgregion. Valgbare og stemmeberettigede er alene medlemmer fra den pågældende valgregion. En medlemsvirksomhed kan
afgive én stemme og opstille én kandidat til delegeret forsamlingen fra medlemsvirksomhedens
ledelse.
Valget sker efter et særligt valgregulativ, jfr. bilag til vedtægterne.

8.

Stemmeret på valgregionsmøderne kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan dog
være befuldmægtiget for mere end et andet medlem.
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§9
Delegeret forsamling
1.

Delegeret forsamlingens medlemmer udøver deres indflydelse på foreningens virke ved stemmeafgivning på foreningens generalforsamling i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2.

Valg til delegeret forsamlingen sker på de i § 8 omtalte valgmøder, der holdes i foreningens 6
valgregioner.

3.

Som ligestillede medlemmer af delegeret forsamlingen er endvidere det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem og de indtil 2 eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 12 stk. 3 og stk. 13.

4.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke genvælges til delegeret forsamlingen, fortsætter som delegeret,
så længe bestyrelsesmandatet varer.

5.

Medlemmer af delegeret forsamlingen vælges for 2 år ad gangen og det tilstræbes, at halvdelen
af delegeret forsamlingens medlemmer afgår efter tur. Et afgående medlem kan genvælges.

6.

Der sker ikke supplering af medlemmer af delegeret forsamlingen mellem 2 valgmøder i foreningens valgregioner, med mindre antallet af delegerede kommer under 35. I givet fald kan bestyrelsen beslutte at indkalde til et eller flere ekstraordinære valgregionsmøder.

7.

Delegeret forsamlingen ledes af bestyrelsens formand eller – efter bestyrelsens beslutning - af en
af bestyrelsens næstformænd. Bestyrelsens formand er tillige formand for delegeret forsamlingen.
Indkaldelse til møder i delegeret forsamlingen - udover de tilfælde, hvor delegeret forsamlingen
optræder i sin egenskab af generalforsamling i foreningen – sker til det ordinære møde i kalenderårets 4. kvartal eller, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når 1/3 af de delegerede
skriftligt overfor bestyrelsens formand anmoder om, at delegeret forsamlingen indkaldes til møde.
Indkaldelse og ledelse af møderne sker efter samme retningslinjer, som gælder for afholdelse af
generalforsamling, herunder bestemmelserne i § 10, stk. 4 om elektroniske møder.

8.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for delegeret forsamlingen.

§ 10
Generalforsamling
1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningens delegeret forsamling. Mødeberettigede er endvidere foreningens ledelse, samt foreningens revisor.
Efter bestyrelsens beslutning kan medarbejdere, rådgivere og øvrige inviteres.

3.

Foreningens generalforsamlinger afholdes i Danmark efter bestyrelsens beslutning herom. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes snarest efter regnskabsårets afslutning og skal
finde sted inden udgangen af marts måned.

4.

Bestyrelsen er i ekstraordinære situationer bemyndiget til at beslutte, at foreningens generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.
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a) Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis,
og skal sikre, at det anvendte system er egnet til gennemførelse af elektronisk generalforsamling, herunder især sikre de delegerede adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på
generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke delegerede, der deltager, herunder via fuldmagt, samt resultatet af afstemninger.
b) Via egen opkobling tilslutter de delegerede sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen
afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes
ved elektronisk generalforsamling. De delegerede afholder selv egne omkostninger, til brug
for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.
c)

I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives,
hvorledes tilmelding sker, samt hvor de delegerede kan finde oplysninger om fremgangsmåde
i forbindelse med generalforsamlingen.

4.

Hvert medlem af foreningens delegeret forsamling har én stemme på generalforsamlingen.

5.

Forslag fra foreningens medlemmer eller delegerede må, for at blive behandlet på foreningens
ordinære generalforsamling, være indgivet til formanden for bestyrelsen senest 1. januar.

6.

Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail eller pr. brev, der skal være afgivet til postbesørgelse
senest 10 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge dagsorden. Er der særlige
forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagets indhold.

7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af mindst 2 stemmetællere.
2.

Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

3.

Godkendelse af foreningens reviderede årsrapport med bestyrelsens forslag til disponering af
årets resultat.

4.

Godkendelse af bestyrelsens forslag til udbetaling af andelskapital i overensstemmelse med
vedtægternes § 4.

5.

Den daglige ledelses vurdering af fremtiden.

6.

Valg til bestyrelsen, herunder eventuelt valg af indtil 2 eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer.

7.

Valg af 2 delegerede medlemmer til foreningens nomineringsudvalg efter § 12, stk. 9.

8. Indkomne forslag.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
8.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Bestyrelsen udpeger en referent
til at føre protokol over generalforsamlingen.
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9

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset deltagerantal. Alle beslutninger afgøres ved
simpel stemmeflerhed, med mindre foreningens vedtægter kræver kvalificeret flertal. Ved afstemninger, betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne.

10. Forhandlingsprotokollen fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten.
11. Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved fuldmagt til en anden delegeret. Ingen kan
dog være befuldmægtiget for mere end én delegeret.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling
1.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at en
anmodning herom er kommet til formanden fra et antal medlemmer, der udgør mindst 5% af
foreningens registrerede medlemmer, eller efter at beslutning om ekstraordinær generalforsamling er truffet af bestyrelsen.

2.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til
ordinær generalforsamling. Dog kan varslet af bestyrelsen nedsættes til 8 dage.

3.

Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger.

§ 12
Bestyrelsen
1.

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer.

2.

6 medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt delegeret forsamlingens medlemmer. Ved valg af disse bestyrelsesmedlemmer skal det tilsikres, at bestyrelsen består af en
delegeret, valgt i hver af foreningens 6 valgregioner, jfr. § 8.

3.

Indtil 2 eksternt valgte medlemmer kan efter indstilling fra den siddende bestyrelse vælges
af generalforsamlingen. Det er ikke et krav, at eksternt

valgte

medlemmer

forud

for

deres

valg er medlem af delegeret forsamlingen eller af foreningen.
4.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur. Et afgående medlem kan genvælges.

5.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i henhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.

Bestyrelsen antager og afskediger foreningens administrerende direktør, jf. § 7, litra f).

7.

Bestyrelsen fastsætter i samråd med den administrerende direktør rammerne for foreningens
overordnede ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning om alle større investeringer, herunder køb
og salg af fast ejendom.
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8.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og 2 næstformænd (formandskabet). Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden samt formandens, næstformændenes og den øvrige bestyrelses honorarer.

9.

Foreningens nomineringsudvalg udgøres af bestyrelsens formandskab samt 2 delegerede, som
ikke er medlemmer af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger med simpelt flertal de 2 delegerede til nomineringsudvalget, hvoraf en delegeret skal vælges fra valgregion 1-3, medens den
anden degeret skal vælges fra valgregion 4-6, jf. § 8, stk. 2. Bestyrelsens formand er formand
for nomineringsudvalget. Nomineringsudvalget skal fremkomme med forslag til bestyrelsen til
besættelse af pladser i henholdsvis delegeret forsamlingen og bestyrelsen. Medlemmer af foreningen henholdsvis medlemmer af delegeret forsamlingen er ikke bundet af nomineringsudvalgets indstilling. Nomineringsudvalget udarbejder sin forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.

10. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der
føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer foreningen udadtil.
11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Formanden kan, såfremt han skønner det nødvendigt, gennemføre et bestyrelsesmøde som et telefonmøde eller lignende.
12.

Et flertal i bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest 3 dage efter, at
skriftlig anmodning er kommet frem til formanden.

13. Foreningens medarbejdere vælger 1 medlem til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten
vælges for 2 år ad gangen. Valgbar er medarbejdere med mindst 1 års anciennitet i
foreningen.

§ 13
Direktion
1. Den af bestyrelsen ansatte administrerende direktør forestår den daglige ledelse af virksomheden
i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de retningslinjer, der nærmere er beskrevet i
den administrerende direktørs stillingsbeskrivelse.

§ 14
Tegningsregler
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en næstformand eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af en næstformand i forening med den
administrerende direktør.
2.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
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§ 15
Årsrapport

1.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

2.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens økonomiske drift og status.

3.

Så længe foreningens koncernegenkapital, som opgjort i foreningens årsrapport, ikke udgør
mindst 35% af koncernens balancesum ved årets slutning, kan der højst fordeles nedenstående
henlæggelse af foreningens årsresultat efter skat som overskud til medlemmerne:

4.

Koncernegenkapital i procent

Højeste henlæggelse i procent

af koncernens balancesum

af foreningens årsresultat

Under 25%

0%

25% - 30%

10%

30% - 35%

25%

Er foreningens koncernegenkapital mindre end 25% af koncernens balancesum, henlægges hele
regnskabsårets overskud til reservefond. Der kan dog ske forrentning af andelskapital uanset
koncernegenkapitalens størrelse.

§ 16
Revision

1.

Foreningens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
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§ 17
Vedtægtsændringer

1.

En ændring af foreningens vedtægter kræver, at ændringsforslaget vedtages på en generalforsamling med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

§ 18
Fusion

1.

Foreningen kan fusionere med andre andelsforetagender. Såfremt en fusion skal gennemføres
med Danish Agro a.m.b.a. som ophørende forening, skal dette vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger skal beslutningen om fusionen vedtages med mindst ni tiendedele af de afgivne stemmer.

2.

Såfremt en fusion finder sted med Danish Agro a.m.b.a. som den fortsættende forening, kan dette
ske efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 19
Opløsning
1.

Foreningen kan, udover den i § 18 stk. 1 nævnte situation, tillige opløses, når dette vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum. På begge generalforsamlinger skal beslutningen om foreningens opløsning vedtages med
mindst ni tiendedele af de afgivne stemmer.

2.

Den generalforsamling der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger samtidig en eller
flere likvidatorer, til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle foreningens forpligtelser.

3.

Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til deres
omsætning i et nærmere af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen fastsat åremål.
De af foreningens revisor bekræftede oplysninger herom, skal være gyldigt grundlag for en
sådan fordeling.

4.

Ved udbetaling af andelskapital og likvidationsprovenu, modregnes eventuelle skattebeløb,
såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes skat eller foreningen skal betale skat, som
følge af udbetalingen.

5.

Generalforsamlingen kan bemyndige likvidator/likvidatorerne til at gennemføre en eller flere
generalforsamlinger, herunder den afsluttende generalforsamling.
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§ 20
Overgangsbestemmelse

Valg af medlemmer til delegeret forsamling:
1.

Overgangsbestemmelsen er gældende fra 15. februar 2021.

2.

I fjerde kvartal 2019 valgte foreningens 6 valgregioner hver 7 medlemmer til foreningens delegeret forsamling. Den ene halvdel af de valgte medlemmer til delegeret forsamlingen blev valgt
med en valgperiode til udløb på regionsmøderne i 2021. Den anden halvdel af de valgte medlemmer til delegeret forsamlingen blev valgt med en valgperiode til udløb på regionsmøderne i
2022.

3.

Grundet COVID-19 pandemien og det heraf afstedkomne forsamlingsforbud afholdes regionsmøderne i 2021 som virtuelle møder uden mulighed for fysisk fremmøde.

4.

Som følge af den ekstraordinære situation er valg af medlemmer til foreningens delegeret forsamling udskudt med ét år, således at den halvdel af medlemmerne af delegeret forsamlingen,
som skulle have været på valg i 2021, i stedet kommer på valg i 2022, mens den anden halvdel
af medlemmerne af delegeret forsamlingen, som skulle have været på valg i 2022, i stedet
kommer på valg i 2023.

5.

De medlemmer til foreningens delegeret forsamling, som vælges på regionsmøderne i 2022,
2023 og fortløbende vælges for 2 år ad gangen i overensstemmelse med § 9, stk. 5, og bestyrelsen er derfor bemyndiget til at lade denne overgangsbestemmelse i vedtægternes § 20 slette
i Erhvervsstyrelsen CVR-system efter 1. maj 2022.

Bilag
Valgregulativ for valg til delegeret forsamlingen
Valgregulativ for valg til bestyrelsen
Inddeling i valgregioner
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DANISH AGRO a.m.b.a.
VALGREGULATIV
for valg til delegeret forsamlingen
Valget sker efter prioriteringsmetoden.
1.

Afstemningen foregår således, at medlemmerne skriver navnet på den kandidat, som helst
ønskes valgt, ud for stemmesedlens linje nr. 1. Den kandidat, som herefter ønskes valgt,
skrives ud for linje nr. 2, og ud for linje nr. 3 den som medlemmet derefter ønsker valgt og
så fremdeles, idet den samme kandidat ikke kan påføres mere end en gang.
En stemmeseddel er ugyldig, hvis den er påført færre eller flere end det antal kandidater, der
skal vælges, hvis linjer er sprunget over eller hvis navne, der ikke er optaget på kandidatlisten
er anført. Spørgsmål om en stemmeseddels gyldighed afgøres af dirigenten.

2.

Antallet af afgivne gyldige stemmesedler divideres med antallet af poster, som skal besættes. Det herved fremkomne tal rundes op til nærmeste hele tal. Dette tal kaldes fordelingstallet.

3.

Stemmesedlerne sorteres efter, hvor mange 1. stemmer hver enkelt kandidat har opnået.
For at være valgt efter første stemmeoptælling kræves, at kandidaten har fået 1. stemmer
svarende til fordelingstallet.

4.

Hvis første stemmeoptælling ikke giver valg af alle ledige poster, optælles og fordeles samtlige 2. stemmer, som herefter tillægges de allerede opnåede 1. stemmer. I det omfang kandidaterne opnår fordelingstallet her, vælges de i den rækkefølge, som antallet af stemmer
angiver.

5.

Er der stadig ledige poster, optælles 3. stemmerne, som lægges sammen med 1. og 2.
stemmerne. Således fortsættes, indtil så mange kandidater har opnået fordelingstallet, at
der ikke er flere ledige poster, eller indtil samtlige afgivne stemmer er optalt og lagt sammen.

6.

Har man efter optællingen af samtlige stemmer en eller flere ledige poster, fordi fordelingstallet ikke er opnået, vælges kandidaterne efter antal stemmer.

7.

Hvis der ved optællingen er stemmelighed mellem flere kandidater, er den kandidat, som har
flest 1. stemmer, valgt. Hvis antallet af 1. stemmer er ens, er antallet af 2. stemmer afgørende og så fremdeles.

8.

Afgør denne fremgangsmåde ikke valget, foretages lodtrækning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre valgregulativet.
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DANISH AGRO a.m.b.a.
VALGREGULATIV
for valg til bestyrelsen

Valg sker efter princippet om flest stemmer (relativt flertal).

1.

Valget foretages enkeltvis valgkreds for valgkreds.

2.

Der vælges i henhold til vedtægternes § 12 ét medlem fra hver valgkreds.

3.

Alle generalforsamlingens medlemmer er stemmeberettigede ved samtlige valg til
bestyrelsen.

4.

Forslag til kandidat til besættelse af den ledige plads skal afleveres skriftligt til dirigenten.

5.

Afstemninger skal være skriftlige.
Navnet på den kandidat, der ønskes valgt skal skrives på stemmesedlen.

6.

Den kandidat, der får flest stemmer er valgt.
Står to kandidater lige i stemmetal, foretages omvalg mellem de kandidater, der står
lige. Såfremt omvalget tilsvarende giver stemmelighed, foretages lodtrækning mellem kandidater med ens stemmetal.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre valgregulativet.
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INDDELING I VALGREGIONER

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2021.
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