
Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle for-

eningens forhold. 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalfor-

samling og da kun med 2/3 stemmers flertal. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen anser det for nød-

vendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angi-

velse af dagsorden 

 

Medlemmer af D.F.f.R´s  hovedbestyrelse har ret til at overvære foreningens møder 

og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret. 

 

§7 

Tegningsregler og hæftelse 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere be-

styrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 

ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse 

for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§8 

Opløsning 

Foreningen kan ikke opløses, så længe der er 10 medlemmer tilbage, og kun på en 

ekstraordinær generalforsamling, når tre fjerdedele af medlemmerne, der er bosid-

dende på Amager, stemmer herfor.  

Opløses foreningen, tilfalder dens eventuelle midler Danmarks Fjerkræavlerforening 

for Raceavl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på Amagerlands Fjerkræavler Forenings ekstraordinære generalfor-

samling den, 19. Februar 1934 

Ændret på den ordinære generalforsamling i februar 1966, 1971, 1981, 1987, 1994, 

1999, 2002, 2004, 2006, 2011 og 2016  

Vedtægter  
 

FOR 
 
 

Februar 2016 
 



§1 

Navn og hjemsted 

Amagerlands Fjerkræavler forening, herefter benævnt foreningen, er en lokalklub un-

der  Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, hjemmehørende i Tårnby kommune. 

 

§2 

Formål 

Foreningens formål er, at fremme interessen og glæden for racefjerkræ i lokalområdet  

såvel til nytte som til sport. Den skal søge at nå sit mål;- ved at fremhæve de rene ra-

cers betydning for lønnede fjerkræavl, ved at foranstalte afholdt foredrag, ved at 

fremvise smukke og yderige dyr samt redskaber til fjerkræets røgt og pleje. 

Endvidere søges målet nået ved afholdelse af skuer, hvor dyrene bedømmes af kyndi-

ge dommere. 

Bestyrelsen bestemmer, om der ved skuer skal uddeles præmier og disses størrelse. 

 

§3 

Foreningens medlemmer 

Enhver kan optages som medlem. 

For at være valgbar skal man være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening 

for Raceavl. 

For at have stemmeret i foreningsanliggender skal man være medlem af Danmarks 

Fjerkræavlerforening for Raceavl. 

 

Medlemskontingentet  størrelse fastsættes på generalforsamlingen og betales inden 

den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. 

 

Indmeldelse og udmeldelse modtages af alle i bestyrelsen. 

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

 

Æresmedlemmer af D.F.f.R i foreningen  kan udnævnes af en enig  bestyrelse. 

( foreningen betaler medlemskontingent til D.F.f.R.) 

 

Udelukkelse af et medlem kan ske ved foreningsbestyrelsens enstemmige beslutning, 

dog kan vedkommende indanke sagen for foreningens næste ordinære generalforsam-

ling for endelig afgørelse. 

 

§4 

Foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 bestyrel-

sesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter. 

Bestyrelsen vælger af sin  midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen på den årlige ordinære general-

forsamling ved simpel majoritet og således  at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige 

årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen; 1 i lige år og 1 i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. 

Ved afgang af af bestyrelsesmedlemmer indtræder  den suppleant, der er valgt samme 

år som det afgåede bestyrelsesmedlem, indtil førstkommende generalforsamling. 

Generalforsamlingen kan efter anmodning fra bestyrelsen udvide bestyrelsesmedlem-

mernes antal i  en  afgrænset periode. 

Den årlige ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 

der vælges 1 revisor hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 

Desuden vælges 1 revisorsuppleant hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på generalforsamlingen. 

Protokollen fremlægge til gennemsyn senest 15 min. før generalforsamling. 

§5 

Økonomi, regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og ved indmeldelse betales kontingentet 

for det løbende år, og den indmeldte erholder et vedtægt eksemplar og medlemskort. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. 

 

Klubbens kasserer fører regnskabet og  foreningens medlemsregister, modtager alle for-

eningens indtægter, og disponerer foreningens kreditkort og netbank og pengene ind-

sættes i et solidt  pengeinstitut samt aflægger årsregnskabet på den ordinære general-

forsamling. 

Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte 

revisorer. 

§6 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der afholdes hvert år inden  

1. Marts. 

Bestyrelsen bekendtgør i RACEFJERKRÆ ( eller pr. brev) med 14 dages varsel dagen for 

dens afholdelse. 

Forslag  der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før dens afholdelse. 

Dagsordenen skal altid indeholde mindst flg. Punkter: 

1 Valg af dirigent og stemmetællere 

2 Formandens beretning 

3 Det reviderede regnskab 

4 a. Indkommende forslag vedr. foreningen 

             b. Indkommende forslag til D.F.f.R´s repræsentantskabsmøde 

5 a. Valg af bestyrelse 

             b. Valg af bestyrelsessuppleanter 

             c. Valg af revisorer 

             d. Valg  af revisorsuppleant  

             e. Valg af repræsentant til D.F.f.R´s  repræsentantskabsmøde. 

6 Eventuelt 


