
Vedtægter for Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening 
§ 1 Foreningens navn og hjemsted. 

Foreningens navn er: Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening. 
Foreningens hjemsted: Høje-Taastrup Kommune under Glostrup Ret, der er foreningens værneting. 

§ 2 Foreningens formål 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse 
med - at drive naturpleje på engarealet ved Store Vejleå. 
- at producere kalve, okse- og lammekød på et naturmæssigt/økologisk forsvarligt grundlag til medlemmerne. 

§3 Medlemsoptagelse 
Som medlem af foreningen kan optages alle myndige personer, som på optagelsestidspunktet er bosiddende i Høje-
Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Vallensbæk Kommune. I det omfang bestyrelsen finder det forsvarligt i 
forhold til foreningens formål, jf. § 2 og vurdering af medlemsforpligtelser jf. § 4, kan personer, der er bosat uden for 
ovennævnte kommuner ligeledes optages som medlemmer. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med leverandøren 
antal andele og disses størrelse jf. §2. Der åbnes for tegning af andele i forbindelse med generalforsamlingen. 

§ 4 Medlemsforpligtelser 
Medlemmerne forpligter sig til at hæfte for en andel svarende til et beløb som omfatter anskaffelsen af minimum 1/8 
eller 1/4 kalv/okse eller 1 lam samt en til samme andel svarende del af foreningens udgifter. 
Såfremt indbetaling af bidrag svarende til de(n) tegnede andel(e) ikke har fundet sted senest 3 uger efter påkrav, er 
bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtiget, til at forsøge andelen(e) afsat til anden side, således at medlemskabet 
ophører og overdrages til et nyt medlem. 

Medlemmerne er endvidere forpligtet til at indgå i en pasnings- og tilsynsordning, der er fastlagt af bestyrelsen og 
anføre observationer i den meddelelsesbog, der findes ved fangstfolden. Medlemmer af bestyrelsen kontaktes straks, 
hvis der konstateres uregelmæssigheder. 
Medlemmerne er forpligtet til at deltage i mindst 1 årlig arbejdsdag på marken. 

§ 5 Medlemsrettigheder 
Efter slagtning af kreaturerne uddeles kødet mellem medlemmerne i forhold til deres andel(e) for kalv/okse henholdsvis 
lam. Ved tilmelding til en ny sæson har forrige års medlemmer fortrinsret ved tegning af andele, 

§ 6 Regnskab og prokura 
Foreningens regnskab følger kalenderåret og forelægges på den ordinære generalforsamling. 
Foreningen tegnes over for trediemand af formand og næstformand eller kasserer i forening eller af et flertal af 
bestyrelsen. 
Indbetaling kan kun ske til foreningens bankkonto eller andet af bestyrelsen anvist sted. 

§ 7 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 1. uge i marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. 

Sammen med indkaldelsen udsendes dagsordenen for generalforsamlingen, samt revideret regnskab for seneste 
regnskabsår og næste års budget. Indkaldelsen meddeles skriftligt, typisk i form af e-mail til hvert medlem under den i 
medlemsprotokollen førte adresse. 
Forslag til punkter, der ønskes behandlet af medlemmerne på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes 
under afstemning på generalforsamlingen. 

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles. 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

3. Aflæggelse af revideret regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 

J. 



4. Rettidigt indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning/vedtagelse) 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 

Afstemning sker ved håndsoprækning blandt de fremmødte medlemmer med mindre andet begæres. Beslutninger på 
generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet jf. dog § 10. 

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til 
mere end en fuldmagt 

Hver husstand tildeles 2 stemmer, uanset antallet af dyreandele. 

Er et medlem i restance til foreningen fortabes retten til at deltage i generalforsamlingen samt valgbarhed. 

Den af generalforsamlingen valgte dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende dagsordenens behandling og 
stemmeafgivning 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelsen eller når mindst halvdelen af 
medlemmerne ønsker det. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen 
udsendes dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. 
Reglerne for stemmeafgivning på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som for den ordinære 
generalforsamling. 

§ 9 Bestyrelse 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Til bestyrelsen vælges desuden 2 suppleanter. 
Bestyrelsen består af en formand og en medlemsansvarlig som er på valg i lige år, og som er valgt for 
en 2 årig periode. Kasserer og 2 øvrige medlemmer er på valg i ulige år og er valgt for en 2 årig 
periode. De to suppleanter er på valg hvert år. Bestyrrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Efter bestyrelsesmødet udfærdiges et beslutningsreferat, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på 
næstkommende bestyrelsesmøde. 
Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en valgt suppleant frem til førstkommende ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 

§ 10 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for. 

§ 11 Foreningens opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 6 uger efter den 
ordinære generalforsamling, på hvilken det er besluttet at foreslå foreningen opløst. Foreningens opløsning kan ske, 
hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer vedtager det. Foreningens eventuelle formue fordeles mellem de på 
ophørstidspunktet registrerede medlemmer i forhold til deres andele. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. februar 1995, ændret på ekstra-
ordinær generalforsamling den 3. marts 2004, igen ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2014 og 
ændret på den ordinære generalforsamling 5 marts 2022. 
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