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Vedtægter for Langelands Biavlerforening. Version 31032022 

§ 1  
Navn og hjemsted m.m. 
1. Foreningens navn er: Langelands Biavlerforening. 
2. Foreningens hjemsted er Langelands kommune. 
3. Foreningens adresse er formandens adresse. 
4. Foreningen er en selvstændig lokal biavlerforening tilsluttet Danmarks Biavlerforening. 
5. Historisk oplysning: Langelands Biavlerforening er stiftet før 1880 (Oplysning om 
stiftelsesdatoen er gået tabt. Kendte skriftlige kilder viser, at foreningen har eksisteret siden 
1880. Når anden, bedre oplysning eller stiftelsesdatoen er fundet, foretages tilrettelse. Denne 
tilrettelse foretages administrativt, og er ikke en vedtægtsændring.) 

§ 2 
Formål 
Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der 
skal virke for biavlens fremme på foreningens hjemsted. Dette kan gøres ved 

• at arrangere eller deltage i åbne arrangementer som f.eks. undervisning, studiekredse, 
foredragsvirksomhed og udstillinger. 

• at afholde medlemsmøder, som giver medlemmerne mulighed for erfaringsudveksling 
og samarbejde. 
 

 
 

 
§ 3 

Medlemskab 
1. Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. 
2. Et støttemedlemskab af foreningen giver adgang til generalforsamling og foreningens  

 arrangementer. Støttemedlemskab giver ingen stemmeret ved foreningens generalforsamling. 
 3. Husstandsmedlemskab (samboende på samme adresse) kan tegnes når 1 person i husstanden 

 er medlem af Danmarks Biavlerforening inkl. lokal-kontingent af LLBF.      
Husstandsmedlemskab giver 1 stemme ved foreningens generalforsamling. 

4.  En opdateret medlemsliste indeholdende navn, postadresse, telefonnumre, e-mailadresse 
skal altid være tilgængelig for medlemmerne. Medlemslisten må ikke være offentlig 
tilgængelig og skal overholde de til enhver tid gældende regler for personregistrering. 

§ 4 
Indmeldelse 
1. Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer eller via Danmarks Biavlerforening. 
2. Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, som så skal behandles som en suspension (se § 7). 

§ 5 
Udmeldelse 
1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 
2. Kontingentrestance ud over 2 måneder sidestilles med skriftlig udmeldelse. 
3. Udmeldelse kan ikke ophæve et økonomisk mellemværende med foreningen. 

§ 6 
Kontingent 
1. Kontingentet til Langelands Biavlerforening fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
2. Kontingentet opkræves for 1 år ad gangen. Betalingsmåden fastsættes af bestyrelsen. Sidste 
rettidige betalingsdag skal fremgå af opkrævningen. 
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3. Kontingentindbetaling anses som medlemmets bekræftelse af medlemsskabet. 
4. Ved kontingentrestance gives én påmindelse. Så længe et medlem er i kontingentrestance er 

medlemsskabet administrativt suspenderet. 

§ 7 
Suspention og eksklusion 
1. Et medlem, der skader eller modarbejder foreningen eller biavlens interesser, kan af 
bestyrelsen få sit medlemskab suspenderet. 
2. En suspension, som ikke alene skyldes kontingentrestance (jfr. § 6,4), behandles i særligt 
dagsordenspunkt af førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er 
forpligtet til at træffe beslutning i hver sag om suspention. Et suspendered medlem har 
taleret under sagens behandling. 
3. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet ekskludere et suspenderet medlem. Hvis 
eksklusion ikke besluttes, kan generalforsamlingen med simpelt flertal fastholde suspensionen 
i en nærmere angiven tidsperiode eller indtil en nærmere angiven begivenhed indtræffer, eller 
generalforsamlingen kan med simpelt flertal ophæve suspensionen. 

§ 8 
Generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 
2. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, en repræsentant fra 
Danmarks Biavlerforening, samt de af bestyrelsen (indkalderkredsen) særligt indbudte. 
3. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver nogle vedtægtsændringer samt 
beslutning om foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §§ 17 og 18. 
4. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er suspenderede. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. Danmarks Biavlerforenings repræsentant har ikke stemmeret. 
5. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg 
dog på forlangende. 
6. Generalforsamlingen kan beslutte at sende en afgørelse til urafstemning. Dette gælder dog 
ikke afgørelse om suspension og exclusion. 
7. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
8. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten. 

§ 9 
Ordinær generalforsamling 
1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. 
2. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen med det 
reviderede regnskab og indkomne forslag og bilag skal sendes med brevpost eller e-post eller 
bud til medlemmerne. Indkaldelse skal desuden meddeles i Danmarks Biavlerforenings 
medlemsblad. 
3. Forslag, som ønskes behandlet på en ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 15. januar. 
4. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer vedtægternes bestemmelse om at indkalde til ordinær 
generalforsamling, kan 3 medlemmer foretage indkaldelsen i foreningens navn. 

§ 10 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
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6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen jvf. § 13; valgperioden er 2 år. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen; valgperioden er 1 år. 
9. Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant; valgperioden er 1 år. 
10. Eventuelt. 

§ 11 
Ekstraordinær generalforsamling 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 
2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med en angivelse af 
det/de emne-/emner, som ønskes behandlet. 
3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen 
skal være skriftlig og sendes med brevpost eller e-post eller bud til medlemmerne. 
4. Begæret ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens 
modtagelse. Dersom bestyrelsen ikke foretager indkaldelsen, kan begærerne selv foretage 
indkaldelsen. 

§ 12 
Valgbarhed 
1. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret i foreningen, dog skal formand og 
kasserer være juridisk myndige. 
2. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at 
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. 

§ 13 
Bestyrelse 
1. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer og yderligere 3 medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
I år med ulige årstal vælges kasserer og bestyrelsesmedlem #1 og bestyrelsesmedlem #3. 
I år med lige årstal vælges formand og bestyrelsesmedlem #2. 
2. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

§ 14 
Forretningsorden, tegningsret m.m. 
1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
3. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
4. Foreningen tegnes af formanden. Formanden er foreningens repræsentant (delegeret) ved 
Danmarks Biavlerforenings generalforsamlinger. 
5. Ved økonomiske dispositioner over 1.500,00 kr. kræves bestyrelsens godkendelse. 
6. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes 
skal lånoptagelse på mere end 10.000,00 kr. godkendes af generalforsamlingen. 
7. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 
personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 
den respektive formue. 
8. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset 
fra kontingentet. 
9. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 
nogen art. 
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§ 15 
Regnskab 
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

2. Bestyrelsen skal hvert år inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år 
og status pr. 31. december til regnskabskontrollanten. 
3. Driftsregnskab og status forsynet med regnskabskontrollantens påtegning og underskrift 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
4. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Den kontante beholdning må 
max. udgøre 2.000 kr. 

§ 16 
Regnskabskontrol 

1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en regnskabskontrollant og en 
regnskabskontrollantsuppleant. 
2. Regnskabskontrollanten skal hvert år forud for indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. 
Kontrolformen er regnskabsmæssig kontrol. 
3. Regnskabskontrollant har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 17 
Vedtægtsændringer 
1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. 
2. Til ændring af bestemmelserne om ” Navn og hjemsted ” (§ 1) og om ” Formål ” (§ 2) 
kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Til ændring af de øvrige 
bestemmelser kræves almindelig stemmeflerhed. 

§ 18 
Foreningens opløsning 
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 
2. For at denne særlige ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
3. For at forslaget om foreningens opløsning kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er 
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til 
stede. 
4. Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom overgår ved foreningens opløsning til 
et almennyttigt formål. 
5. Hvis foreningen gennem 3 på hinanden følgende år ikke har haft aktiviteter i 
overensstemmelse med foreningens formål eller har afholdt generalforsamlinger anses 
foreningen for død. Eksekutor udpeges af bestyrelsen. 

Overgang 
De hidtil gældende vedtægter erstattes i deres helhed af nærværende vedtægter.  

 

Tranekær den 31-03-2022   
Dirigent Peder Evald Pedersen 

 
 
 

 
 
 

 
dirigentens underskrift 


