
 
 

Nyråd og omegns kogræsserlaug 
 

Vedtægter 
 

 

  

§1. Foreningens navn: 
 
Foreningens navn er: Nyråd og omegns kogræsserlaug.  
Foreningens hjemsted er i Vordingborg Kommune.  

§2. Foreningens formål er: 

o at medvirke til naturpleje på egnede kommunale arealer i Nyråd og omegn. Naturplejen udøves ved 
afgræsning med en egnet kullet kvægrace.  

o at producere kød til foreningens medlemmer, på et biologisk og dyreetisk forsvarligt grundlag. 

§3. Medlemsoptagelse:  
 
Alle borgere, fortrinsvis bosiddende i Vordingborg Kommune, kan optages som medlemmer.  
Medlemskabet er personligt.  

§4. Medlemsforpligtigelser:  

o Medlemmer opdeles i kødaftagende, ikke-kødaftagende og støttemedlemmer. 
o Kødaftagende medlemmer forpligter sig til at aftage mellem 40 og 60 kg kød, hvilket svarer til mellem 

1/4 og 1/8 ko, afhængig af størrelse ved slagtning. Mængden bestemmes af bestyrelsen ved 
sæsonslut, og afhænger af kvægets størrelse og antal af medlemmer. Der forsøges i størst muligt 
omfang at tage hensyn til ønsker om større eller mindre andele indenfor intervallet. 

o Alle medlemmer, undtagen støttemedlemmer, skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af 
bestyrelsen. Herunder i perioder deltage i græsslåning af arealet / under hegnet. 

o Der forventes at et vist antal medlemmer deltager i indfangning / indbinding. 
o Alle medlemmer betaler kontingent. Kontingent skal være betalt inden afholdelse af generalforsamling. 
o Alle kødaftagende medlemmer skal udover foreningskontingent, betale et depositum, der indgår som 

delvis betaling for kødet. Depositummet inbetales hver den 1., fra og med 1. april til og med 1. 
november. Ved udmeldelse før kødudlevering tilfalder indbetalt depositum foreningen. 

o Endelig afregning foretages ved kødudlevering, til pris aftalt i lejekontrakt, og som oplyst ved 
generalforsamling. 

o Ledige ”kødaftagende medlemskaber” fordeles i prioriteret rækkefølge pr medlemskategori og 
herunder efter anciennitet. Prioriteret rækkefølge for medlemskategori: 

1 – ikke kødaftagende medlemmer 
2 – støtte medlemmer 
3 – kødaftagende medlemmer 
4 – ikke medlemmer 

o Medlemmer der misrøgter sine forpligtelser kan efter påmindelse ekskluderes af bestyrelsen. Ved 
eksklusion mistes alle rettigheder & depositum i forhold til foreningen. 

o Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmerne hæfter ikke personligt. 
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§5. Medlemsrettigheder: 
 
Ved slagtning af dyrene deles kvaliteten af kødet ligeligt mellem kødaftagende medlemmer. 

§6. Regnskab: 
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. 
Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud. 

§7. Generalforsamling: 

o Generalforsamlingen afholdes årligt inden 15. marts.  
o Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
o Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 
o Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre andet begæres. 
o Hvert medlem har én stemme. 
o Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
o Støttemedlemmer har ikke stemmeret. 
o Stemmeberettigelse opnås ved betalt kontingent. 

  

§8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling:  
 
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling. 
Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.  

§9. Dagsorden for generalforsamling: 
 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1.    Valg af dirigent og referent. 
2.    Bestyrelsens beretning. 
3.    Fremlæggelse af revideret regnskab og budget, samt godkendelse heraf. 
4.    Indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmerne. 
5.    Fastlæggelse af kontingent og depositum. 
6.    Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7.    Valg af revisor. 
8.    Eventuelt. 

§10. Ekstraordinær Generalforsamling:  
 
Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne.  
Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.  
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  

 §11. Bestyrelsen: 

o Bestyrelsen består af 4 medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 
år ad gangen. Formand og et menigt medlem er på valg på lige årstal, kassere og ét menigt medlem 
på ulige årstal. 

o Der kan vælges op til 2 suppleanter. Valget er for et år ad gange. 
o Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand 

og kasserer. 
o Kasseren har fuldmagt til at disponere med hensyn til bank- og sparekassekonti.  

§12. Vedtægtsændringer og opløsning: 

o Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling ved simpelt flertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 

o Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling ved 3/4 flertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer.  

o Ved foreningens ophør tilfalder hegn mv. Vordingborg Kommune. Andre aktiver fordeles ligeligt blandt 
foreningens medlemmer.  

  


