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Vedtægter for Dansk Fødevare Forum

Vedtaget på stiftende møde den 7. oktober 1994
Revideret pr. 20. september 1998
Revideret pr. 12. maj 2004

1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Dansk Fødevare Forum”.
Foreningens hjemsted er identisk med hjemsted for det til enhver tid
værende sekretariatsfunktion.
2. Formål
Foreningens formål er at fremme initiativer og udvikling inden for fødevareindustrien og den fødevarerelaterede industri, blandt andet gennem møder og konferencer.
Foreningen bør virke som sparringspartner for sine medlemmer.
Foreningen bør endvidere efter eget valg igangsætte særligt perspektivrige initiativer.
I forhold til konkrete projekter skal Dansk Fødevare Forum have en
formidlende, igangsættende og/eller en konsultativ rolle.
3. Foreningens kapital og drift
Foreningens drift finansieres ved kontingent, frivillige bidrag og eventuelle indtægter i forbindelse med igangsætningen af konkrete initiativer.
Konkrete projekter bør finansieres ved, at de medlemmer, som deltager i projekterne, selv bidrager med finansiering. Desuden ved, at der
til hvert projekt søges om støtte fra diverse private og offentlige finansieringskilder.
Sekretariatsbetjeningen forestås af et af bestyrelsen udpeget medlem.
4. Medlemsforhold
Følgende kan optages som medlemmer af foreningen:
• Dansk fødevarerelateret industri (produktions- og servicevirksomheder)
• Brancheforeninger og organisationer
• Detailhandelen
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• Offentlige institutioner og myndigheder, herunder universiteter og
højere læreanstalter
Der findes to typer medlemskab:
• firmamedlemskab
• personligt medlemskab
Medlemmerne skal have relation til fødevareindustrien.
Foreningens bestyrelse godkender optagelse af nye medlemmer, ligesom det er bestyrelsen, der endeligt afgør spørgsmål om eksklusion af
medlemmer.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens sekretariat senest med tre
måneders varsel til regnskabsårets udgang.
5. Kontingent
Bestyrelsen beslutter, hvilket beløb medlemmerne skal betale i kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen.
Betaling sker senest 1 måned efter udsendelse af opkrævning. I modsat fald betragtes medlemmet som udmeldt.
6. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 8 – 10 medlemmer, der kan udpeges af alle
grupperinger af medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal bland de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen, og
genvalg er muligt. I tilfælde af forfald vælger bestyrelsen nyt medlem.
Bestyrelsen afholder et møde hvert kvartal, eller når formanden kræver
det eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde
senest en uge før afholdelsen af mødet.
Formanden skal sørge for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives
af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
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Generalforsamlingen finder sted en gang årligt inden udgangen af juni
måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter
behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt
fremsætter krav herom med angivelse af grund.
Indkaldelse og dagsorden skal udsendes til medlemmerne to uger gør
mødet. Dagsorden til ordinær generalforsamling omfatter mindst følgende punkter:
•
•
•
•

Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor

Forslag uden for dagsordenens punkter for hvilke der ønskes afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Alle
medlemmer er stemmeberettigede.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
8. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Væsentlige beslutninger såsom salg, pantsætning, låneoptagelse samt
leje af lokaler tegnes i foreningen af den samlede bestyrelse.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til
enhver tid værende formue i foreningen.
Foreningens medlemmer eller dens stifter har ikke ret til nogen del af
foreningens formue.
9. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af
en statsautoriseret eller registreret revisor.
10. Opløsning
Foreningen kan opløses. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse
på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
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Ved foreningens opløsning skal formuen anvendes til et almenvelgørende eller almennyttigt formål.
11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 af de afgivne stemmer.
Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt til bestyrelsen.
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