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Vedtægter 
§1 Foreningens navn og hjemsted  

Foreningens navn er Faaborg Naturpleje- og Kogræsserlaug, (FNoK).  
Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 

 
§2 Foreningens formål 
 Foreningen har til formål at:  

- Drive naturpleje på arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune  
- Producere kalve-, okse- og eventuelt lammekød på et miljømæssigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til 

fordeling mellem foreningens medlemmer. 
 
§3  Medlemsoptagelse, kontingent og andele  
 Der findes 2 typer af medlemskaber: Støttemedlem og Medlem. 
 Alle myndige personer kan optages som støttemedlem. 

Alle myndige personer, som på optagelsestidspunktet er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan 
optages som medlem.  
I det omfang bestyrelsen finder det forsvarligt i forhold til foreningens formål (jf. §2) og 
medlemsforpligtigelser (jf. §4.2) kan personer, der er bosat uden for FMK, optages som medlem. 

 3.1 Støttemedlem 
- Støttemedlemmer, betaler et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.  
- Støttemedlemmer kan registres på foreningens venteliste til ledige andele. De kan deltage i foreningens 

aktiviteter og indvælges i bestyrelsen eller udvalg nedsat af bestyrelsen.  
- Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, bortset fra støttemedlemmer i bestyrelsen 

eller i udvalg nedsat af bestyrelsen.  
3.2 Medlem 

- Medlemmer betaler på forhånd et aconto beløb svarende til køb og drift for ¼ kreatur, hvilket svarer til 1 
andel.  Aconto beløbet fastsættes af generalforsamlingen.  

- Antallet af medlemskaber er begrænset, da medlemstallet skal harmonere med græsningsmulighederne og 
antallet af dyr. 

 
3.3 Kontingent og andele  

- Betaling af kontingent for støttemedlemmer og aconto beløbet for medlemmer forfalder i 
overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne plan. 

 
§4  Medlemsforpligtigelser  
 4.1 Støttemedlemmer  

- Støttemedlemmer skal betale et kontingent fastsat af generalforsamlingen. 
4.2 Medlemmer  

- Skal hæfte for et beløb svarende til køb og drift for ¼ kreatur (1 andel).  
- Skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen.  
- Skal deltage i mindst en arbejdsdag i løbet af sæsonen. 
- Medlemmer, der ikke kan deltage i en pasnings- og tilsynsordning, kan ved at betale en merpris pr. kg 

kød, optages, såfremt der er andele i overskud. 
- Medlemmer, der ikke deltager i mindst 1 arbejdsdag, betaler en merpris pr. kg kød.  
- Merpriserne fastsættes af generalforsamlingen, og indtægterne herfra går til foreningens arbejde. 
- Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1. februar, så der er mulighed for at afsætte de ledige andele. 
- Foreningen hæfter kun med sin formue. 

 
§5  Medlemsrettigheder  

5.1 Støttemedlemmer  
- Kan optages på foreningens venteliste til ledige andele  
- Kan deltage i foreningens aktiviteter  
- Kan vælges ind i bestyrelsen og eventuelle udvalg. 

 
5.2 Medlemmer  



 

 

- Har stemmeret på generalforsamlingen 
- Kan vælges ind i bestyrelsen og eventuelle udvalg 
- Tildeles kød i forhold til deres andele. Det tilstræbes at tage hensyn til individuelle ønsker. 
- Bevarer automatisk deres medlemskab ved betaling af aconto beløbet for næste sæson.  

 
§6  Regnskab:  
 Foreningens regnskab følger kalenderåret og forelægges til godkendelse på den ordinære 
 generalforsamling.  
 Ved regnskabsårets afslutning beregner bestyrelsen en andelspris pr kg på baggrund af den samlede 
 slagtevægt og foreningens samlede udgifter.  
 Til at imødegå større udgifter i forbindelse overholdelse af indgåede plejeaftaler opbygger foreningen en 
 mindre naturplejepulje. Pengene til puljen hentes overvejende fra eksterne tilskud. 
  
§7  Generalforsamling:  
 Generalforsamlingen afholdes i første kvartal. 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
 Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.  
 Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.  
 Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.  
 Der tildeles en stemme pr. andel.  (1 andel udgør ¼ kreatur) 
 
§8 Dagsorden for generalforsamling:  
 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Bestyrelsens beretning.  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt godkendelse heraf.  
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf. Herunder fastlæggelse af kontingent og aconto betaling 

pr andel, samt plan for betaling heraf. 
6. Valg til bestyrelsen.  
7. Valg af regnskabskontrollant.  
8. Eventuelt. 

  
§9  Ekstraordinær generalforsamling:  
 Kan indkaldes af bestyrelsen  
 Skal indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter ønske herom.  
 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afvikles efter samme regler som ved ordinær 
 generalforsamling (jf. §7) 
 
§10 Bestyrelsen:  
 Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer.  
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 
 Formand og kasserer er ikke på valg samme år 
 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  
 
§11 Tegningsberettigelse 
 Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
 
§12 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på 
to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

 
§11 Foreningens ophør:  

Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.  
En eventuel formue ved foreningens ophør skal anvendes til private eller offentlige naturplejeprojekter 
indenfor Faaborg-Midtfyn Kommunes geografiske område efter generalforsamlingens beslutning. 



 

 

 
Således godkendt på generalforsamling i Faaborg den 15. marts 2018.  
Erstatter vedtægterne fra den stiftende generalforsamling 10.04.2002 med ændringer fra 25.02.2003 og 22. marts 2007. 


