
Vedtægter for Herning og Omegns Biavlerforening

§1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er Herning og Omegns Biavlerforeninger, og foreningen er hjemmehørende i Herning 
Kommune. 

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§2 - Formål

Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke deres interesse for 
bier og biavl og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at virke for biavlens fremme i 
Herning og Omegn. 

Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (D.B.F.) 

§3 - Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. 

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. 

Et medlem der handler til skade for foreningen eller som på grov vis tilsidesætter sine 
medlemsforpligtigelser kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. Medlemmet har ret til at få sin sag 
hørt af bestyrelsen forud for eksklusionen, ligesom medlemmet har krav på at kunne få sagen hørt på 
førstkommende generalforsamling. Her kan der træffes beslutning med 2/3 stemmeflerhed. 

§4 - Generalforsamlingen

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

Generalforsamlingen indvarsles senest fire uger før den afholdelse. Forslag som ønskes behandlet skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt med dagsorden til 
medlemmerne senest otte dage før afholdelse. 

Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen med én 
stemme hver.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse



4. Bestyrelsens forslag og planer samt budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af den resterende bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Valg af delegerede til valgforbund (jf. D.B.F’s vedtægter §5, stk. 3)
11. Eventuelt

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot en af de 
tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

§5 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20% af 
medlemmerne forlanger det med angivelse af emnet, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse, og der gælder samme 
regler for indkaldelse som ved ordinær generalforsamling. 

§6 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og sætter selv forretningsorden. 

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Foruden den generalforsamlingsvalgte formand konstituerer 
bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer, sekretær samt menigt bestyrelsesmedlem. Formand og 
kassereren skal være myndige. 

Formanden betragtes som det direkte led mellem foreningen og D.B.F. Kassereren har ansvar for det 
økonomiske mellemværende mellem foreningen og D.B.F. 

Formanden vælges for et år ad gangen, mens de resterende bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig 
periode med to i ulige år og to i lige år. Det tilstræbes at kassereren og formanden ikke er på valg samme 
år. 

Bestyrelsen holder møde når formanden ønsker det, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter 
ønske om det. Bestyrelsesmødet indkaldes med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 

§7 – Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor, der forud for generalforsamlingen skal gennemgå og 
påtegne foreningens regnskab. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning. 



§8 – Tegningsret

Foreningens tegnes af formand og kassereren.

Økonomiske dispositioner over 20.000 kr. samt lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som alene 
påhviler foreningen. 

§9 – Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af en vedtægtsændring kræves det, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for 
forslaget. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling med ovenstående 
stemmeflerhed. 

§10 – Opløsning

Foreningens opløsning kan ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her skal 2/3 af 
medlemmerne være til stede og 3/4 skal stemme for forslaget. Skulle et sådant flertal opnås på en 
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny. Her kan beslutningen træffes 
med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Ved opløsning skal en eventuel formue gå til et almennyttigt eller alment velgørende formål i Herning 
Kommune. Den opløsende generalforsamling kan træffe beslutning om præcis hvilket formål. 


