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Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er LandboNord. Foreningens område 

er primært det nordlige Jylland. 

Foreningen har endvidere følgende binavne: 
•	 Landboforeningen Nordjylland 
•	 Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab (oprettet 

1845) 
•	 Han Herredernes Landboforening (oprettet 1857) 
•	 Brønderslev og Omegns Landboforening (oprettet 

1912) 
•	 Landboforeningen Østvendsyssel (oprettet 1912) 
•	 Frederikshavn og Omegns Landboforening (oprettet 

1937) 

Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Formål
§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes land-

brugsfaglige, erhvervspolitiske, sociale og kollegiale 
interesser, herunder sikre medlemmernes rettigheder, 
indtjening og udviklingsmuligheder samt at fremme 
landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgi-
vende samfund. 

Foreningen har endvidere det kommercielle formål, at 
Foreningen skal drive rådgivningsvirksomhed på et højt 
fagligt niveau rettet mod landbrugserhvervet. Til realise-
ring af Foreningens kommercielle formål kan Foreningen 
etablere og eje andele i kapitalselskaber og interessent-
skaber herunder evt. i samarbejde med andre landøkono-
miske foreninger. 

Medlemmer
§3. Enhver som anerkender foreningens formål kan opta-

ges som medlem. Som landmandsmedlemmer optages 
selvstændige landmænd, deres ægtefæller/samlevere, 
driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller bruger-
fællesskab.

Som interessemedlemmer optages personer og virksom-
heder med interesse for foreningens virke. 

Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlings 
beslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemskontingent
§4. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af hovedbe-

styrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgan-
gen af januar måned. Såfremt kontingentet ikke er betalt 
rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

Medlemskab
§5. Et medlemskab giver medlemmet ret til på medlems-

vilkår at gøre brug af foreningens faglige rådgivning 
efter de for foreningen til enhver til gældende regler, at 
deltage i foreningens møder og arrangementer, at mod-
tage Landbrug & Fødevarers medlemsavis, at udstille på 
foreningens dyrskuer samt at modtage øvrige medlems-
tilbud.

Indmeldelse i foreningen
§6. Indmeldelse i foreningen sker gennem kreds- eller 

hovedbestyrelsens medlemmer eller i foreningens ad-
ministration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et 
eksemplar af foreningens vedtægter.

Udmeldelse af foreningen
§7. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens 

administration inden den 1. november med virkning for 
det følgende kalenderår. Sker udmeldelse senere, er 
medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent 
for det kommende år.

Generalforsamling
§8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 

og fastlægger de overordnede retningslinjer for for-
eningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give 
møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. 
Kun landmandsmedlemmer har stemmeret og er valgba-
re.

§9. Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halv-
delen af de afgivne gyldige stemmer - blanke stemmer 
medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der 
er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen 
kan der ikke træffes gyldig beslutning.

§10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts 
måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et 
flertal i hovedbestyrelsen eller 5% af medlemmerne 
skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav 
herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens 
formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest 
månedsdagen efter kravets fremsættelse. 

Formanden indkalder til både ordinære og ekstraordi-
nære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel 
gennem bekendtgørelse i pressen og foreningens med-
lemsblad efter hovedbestyrelsens beslutning og med 
angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afhol-
des på et sted inden for foreningens område.

§11. Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse 
stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og 
afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål 
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgiv-
ningen. Der føres et referat over generalforsamlingens 
beslutninger og forhandlinger. Referatet underskrives af 
dirigenten.

§12. På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgen-
de punkter være optaget:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virk-

somhed i det forløbne år samt arbejdsplaner 
for fremtiden.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og 
budget.

4. Debat om bestyrelsens beretning, årsrapport 
og budget.

5. Godkendelse af årsrapport.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Øvrige valg, herunder valg af revisor. 
9. Eventuelt.

§13. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en ge-
neralforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden 
med mindst 15 medlemmers underskrift senest den 1. 
februar.
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§14. Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig 
afstemning. Der stemmes efter prioriteringsmetoden, jf. 
foreningens valgregulativ.

Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, men 
såfremt dirigenten, bestyrelsen eller et medlem kræver 
det, benyttes skriftlig afstemning.

Der kan kun stemmes ved stedfortræder, når vedkom-
mende er tilknyttet medlemmets bedrift og fremviser 
en fuldmagt. Én person kan kun afgive én stemme.

Kredsbestyrelser
§15. Hovedbestyrelsen foretager en inddeling af foreningens 

område i et passende antal kredse. 

Hver kreds vælger på et årsmøde umiddelbart før for-
eningens generalforsamling en formand samt repræsen-
tanter til foreningens stående faglige udvalg. De valgte 
udgør kredsbestyrelsen. Valgperioden er to år.

Formanden indkalder til kredsårsmøder med mindst 14 
dages varsel gennem bekendtgørelse i pressen og for-
eningens medlemsblad efter hovedbestyrelsens beslut-
ning og med angivelse af dagsorden. Kredsårsmøderne 
skal afholdes på et sted inden for kredsens område.  

Formanden indgår i foreningens hovedbestyrelse.

§16. Under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager 
kredsbestyrelserne lokale opgaver. Kredsbestyrelsens 
opgaver og arbejdsform fastlægges i en forretningsor-
den, som godkendes af hovedbestyrelsen.

§17. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at kredsbesty-
relserne og andre valgte og udpegede repræsentanter 
mindst én gang årligt indkaldes til drøftelse og informa-
tion om foreningens forhold.

Hovedbestyrelsen
§18. Hovedbestyrelsen består af indtil 17 medlemmer, som 

vælges således:
•	 Tre vælges frit på den ordinære generalforsamling.
•	 Formændene for kredsbestyrelserne.
•	 En repræsentant for hver af foreningens stående 

udvalg.
•	 To medarbejderrepræsentanter. 

Valgperioden er normalt 2-årig. For udvalgsrepræsen-
tanterne gælder valgene dog kun for et år. Afgår et 
generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem inden en 
valgperiodes udløb, indtræder suppleanten som stedfor-
træder. Valg af medarbejderrepræsentanter sker i hen-
hold til forretningsorden for samarbejdsudvalget. 

§19. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand samt 
1. og 2. næstformand. Medarbejderrepræsentanterne 
medvirker ikke ved konstitueringen.

§20. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 
og træffer under ansvar overfor generalforsamlingen 
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende forenin-
gens virksomhed.

§21. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg 
til under ansvar over for hovedbestyrelsen at behandle 
løbende sager.

§22. Hovedbestyrelsen udpeger foreningens delegerede til 
Landbrug & Fødevarers delegeretmøde.

§ 23. Hovedbestyrelsen skal varetage Foreningens overord-
nede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig orga-
nisation af Foreningens virksomhed. Hovedbestyrelsen 
godkender eller bemyndiger direktøren til at godkende 
de for Foreningen nødvendige kontrakter, og Hovedbe-
styrelsen er tillige bemyndiget til på Foreningens vegne 
at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og 
til herfor at give pant i Foreningens ejendom. 

Hovedbestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med 
andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsen-
tanter til at deltage i ledelse heraf.

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at Foreningen på egen 
hånd eller sammen med andre landøkonomiske for-
eninger skal etablere og eje andele i kapitalselskaber 
eller interessentskaber med henblik på at drive hele 
eller dele af Foreningens kommercielle aktiviteter i et 
eller flere sådanne selskaber. Hovedbestyrelsen træffer 
endvidere beslutning om eventuelle efterfølgende æn-
dringer i sådanne kapitalselskaber eller interessentska-
ber herunder med hensyn til salg af andele heri, fusion 
eller opløsning af de enkelte kapitalselskaber eller inte-
ressentskaber. 

§24 Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger foreningens 
direktør. Ansættelse og afskedigelse af chefkonsulenter 
sker i samråd med vedkommende faglige udvalg. På 
områder, hvor der samarbejdes med andre landøkono-
miske foreninger ansættes og afskediges de ledende 
medarbejderne af den fælles ledelse.

§25. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for ar-
bejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens 
ansatte samt regler om vederlag for arbejde udført i 
foreningens tjeneste.

§ 26. Foreningen tegnes af direktøren og formanden for ho-
vedbestyrelsen i forening. I tilfælde af forfald fra enten 
direktøren eller formanden for hovedbestyrelsen tegnes 
Foreningen tillige af direktøren og en næstformand 
for hovedbestyrelsen i forening, eller af formanden for 
hovedbestyrelsen og en næstformand for hovedbesty-
relsen i forening. Foreningen tegnes endvidere i øvrigt i 
alle forhold af den samlede hovedbestyrelse. 

§ 27. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til 
Foreningens direktør og/eller til en eller flere af Forenin-
gens øvrige medarbejdere.   

§28. Hovedbestyrelsen kan indmelde foreningen som med-
lem i selskaber eller sammenslutninger, som skønnes at 
have betydning for dens virksomhed.

§29. Hovedbestyrelsen indkaldes på formandens foranled-
ning, når han finder det fornødent, eller når mindst fire 
hovedbestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom, 
dog afholdes min. 6 møder pr. år. Indkaldelse skal nor-
malt ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med 
mindst otte dages varsel. Hovedbestyrelsen kan træffe 
beslutning om, at andre kan deltage i hovedbestyrel-
sens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt 
referat over hovedbestyrelsens beslutninger.

Faglige udvalg
§30 Til varetagelse af det faglige arbejde og andre for-

eningsaktiviteter nedsættes udvalg i det omfang, ho-
vedbestyrelsen finder det fornødent. 

Til de stående faglige udvalg vælger hver kreds et med-
lem. På udvalgenes årsmøder vælges desuden medlem-
mer til det pågældende udvalg af og blandt brugerne, 
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der skal være medlem af foreningen for at være valgba-
re. Valgperioden er 2 år.

På generalforsamlingen vælges medlemmer til forenin-
gens stående faglige udvalg i de tilfælde, hvor udvalget 
ikke afholder et årsmøde. Valgperioden er 2 år. 

I udvalgene kan indgå repræsentanter fra andre organi-
sationer. Udvalgene konstituerer sig selv, og vælger en 
repræsentant til foreningens hovedbestyrelse. Denne 
skal dog altid være valgt på generalforsamlingen, kreds-
årsmødet eller udvalgets årsmøde.

Disse og andre udvalgs forhold fastlægges i forretnings-
ordener, som godkendes af hovedbestyrelsen. 

Hæftelse
§31. Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens 

gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Regnskab og revision
§32. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet opgøres i 

overensstemmelse med god regnskabsskik og under 
foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger 
og henlæggelser. Hovedbestyrelsen træffer beslutning 
om, indenfor hvilke rammer afdelinger og udvalg kan 
disponere. Regnskabet skal godkendes af generalfor-
samlingen.

§33. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen 
valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisio-
nen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

§34. Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et 
nærmere angivet formål, som stemmer med foreningens 
formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det om-
fang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne 
formål.

Vedtægtsændringer og ophør
§35. Forslag til vedtægtsændringer optages på generalfor-

samlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring 
kan først træde i kraft, når det er vedtaget på en gene-
ralforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, stemme-
berettigede medlemmer.

§36. Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages 
af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der 
er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages 
mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning 
fra to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer. Sammenslutningen med en anden land-
økonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det 
samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens 
godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, 
såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslut-
ning til, samtidig godkendes. Opnås der et flertal, som 
ikke udgør mindst 2/3 af de angivne gyldige stemmer, 
kan forslag om fusion vedtages på en ny generalforsam-
ling, indvarslet i henhold til §14, med almindeligt flertal.

§37. Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk 
forening overføres foreningens ejendele og forpligtelser 
til den fortsættende forening.

§38. Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele 
ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslut-
ning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes 
til gavn for landbruget inden for foreningens område.

Ikrafttræden og overgang
§39. Disse vedtægter træder i stedet for foreningernes hid-

tidige vedtægter. De er endeligt vedtaget efter de hidtil 
gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsam-
lingen den 6. marts 2014, og de er herefter gældende.

Foranstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2014

Jens Myhren
Dirigent

Uffe Bertelsen
Adm. direktør

Henrik Nielsen Hans Jørgen Boel Martin Andreasen

Niels Vestergaard Salling
Formand

Lars Mellemkjær
2. næstformand

Jens Myhren
1. næstformand

Frank Andersen Michael Blach Ole Larsen

Hans Chr. Holst Niels Hedermann Torben Farum

Niels Pedersen Qvist Bente Christensen Carsten Pinderup

Hovedbestyrelsen

VEDTÆGTER FOR LANDBONORD

4


