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Vedtægter for Herefordforeningen 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Herefordforeningen. 

Herefordforeningens hjemsted og postadresse er formandens adresse. 

Herefordforeningens hjemmeside er www.hereford.dk. 

Herefordforeningens e-mailadresse er hereford@hereford.dk. 

§ 2 Herefordforeningens formål 

Herefordforeningens formål er at: 

1. Varetage medlemmernes interesser vedrørende avl og brug af Hereford, herunder afsætning 

     til hjemmemarkedet og eksport. 

2.  Koordinere og støtte arbejdet i de regionale Herefordklubber, som Herefordforeningen har  

      etableret (§ 8). 

§ 3 Medlemmer 

1. Herefordforeningen kan optage personer, virksomheder, organisationer og foreninger med  

 interesse for Hereford som Aktive Medlemmer. To personer kan tegne ét Aktivt Medlemskab, 

 når de har samme postadresse og/eller samme CHR-nummer. 

2.  Unge med interesse for Hereford kan tegne et ungdomsmedlemskab og bevare dette, til de  

 fylder 30 år. 

3. Herefordforeningen kan optage personer med bopæl i Danmark og som ikke ejer kvæg, og  

personer, virksomheder, organisationer og foreninger i udlandet med interesse for Hereford, 

som passive medlemmer. 

4. Henvendelse om medlemskab sker til Herefordforeningen, og indmeldelse sker skriftligt. 

5. Nyt medlemskab og fornyelse af medlemsskab tegnes for kalenderåret og træder i kraft, når 

hele kontingentet er betalt. 

6.  Medlemmer kan kun melde sig ud af Herefordforeningen ved udløbet af et kalenderår ved  

     skriftlig henvendelse til Herefordforeningen inden den 1. december samme år. Udmeldte  

     medlemmer har ingen andel i Herefordforeningens eventuelle overskud eller formue og kan ikke 

     gøre krav på Herefordforeningens ejendele eller kontante beholdninger. 

7. Efter indstilling fra bestyrelsen betaler medlemmer i henhold til § 3, stk. 1, 2 og 3 et årligt  

kontingent, fastsat på den ordinære generalforsamling.  

Kontingentet gælder for det efterfølgende kalenderår. 

8.  Medlemmer, der har et forfaldent økonomisk udestående med Herefordforeningen, rykkes i 

 henhold til bestyrelsens fastlagte procedure herfor. Hvis et medlem ikke betaler det økonomiske 

     udestående i henhold til rykkerskrivelsen, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det  

     pågældende medlem af Herefordforeningen. Evt. ekskludering skal være skriftlig med  

     begrundelse. 

9.  Et ekskluderet eller udmeldt medlem skal have betalt eventuelle restancer til  

     Herefordforeningen, før det kan tegne nyt medlemskab af Herefordforeningen. 

10.Herefordforeningen sender medlemspublikationer til medlemmerne. 

 § 4 Herefordforeningens ledelse 

1. Generalforsamlingen er Herefordforeningens øverste myndighed (§ 5). 

2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at  lede Herefordforeningen (§ 6). 
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3. Bestyrelsen inddeler Danmark i regionale Herefordklubber – under hensyntagen til den enkelte 

 klubs geografiske størrelse, og hvor hver klub har et passende underlag hvad angår antal  

 medlemmer (§ 8). 

§ 5 Generalforsamling 

1. Herefordforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts 

     måned. 

2. Generalforsamlingen annonceres senest den 1. februar på Herefordforeningens hjemmeside. 

3. Aktive Medlemmer kan skriftligt fremsende forslag til behandling på årets ordinære 

     generalforsamling. Forslag skal være Herefordforeningen i hænde senest den 1. februar. 

4.  Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel Aktive Medlemmer samt danske 

medlemmer ifølge § 3 stk. 2 og 3 til ordinær generalforsamling med oplysninger om dagsorden, 

revideret årsrapport, eventuelle indkomne forslag samt andre relevante bilag.  

5. Dagsordenen for ordinær generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 

  2.  Beretning fra bestyrelsen og eventuelt beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse 

  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

   4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det kommende år 

   5. Indkomne forslag, herunder evt. bestyrelsens ønske om ændring af antallet af medlemmer 

              i bestyrelsen. 

   6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 7. Valg for 1 år af to suppleanter til bestyrelsen  

 8. Valg af medlemmer til Avlsudvalget samt en suppleant 

 9.  Valg for 1 år af et revisionsfirma, to folkevalgte revisorer og to folkevalgte  

              revisorsuppleanter  

       10.  Eventuelt. 

6. Medlemmer i henhold til § 3, stk. 1, 2 og 3 har taleret, men kun Aktive Medlemmer har stemme-

ret og er valgbare. Hvert Aktivt Medlemskab har kun en stemme, og medlemmerne kan ikke 

stemme ved fuldmagt. Kun en person pr. Aktivt Medlemskab er valgbar til bestyrelsen eller som 

suppleant til bestyrelsen. 

7. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer og Herefordforeningens opløsning sker 

ved almindeligt stemmeflertal, det vil sige med mindst én stemme mere end halvdelen af afgiv-

ne, gyldige stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer. 

8.  Forslag til og valg af bestyrelse og Avlsudvalg og dertilhørende suppleanter sker skriftligt. 

9. Herefordforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens beslutning, 

eller når mindst 40 Aktive Medlemmer sender skriftligt begrundet krav herom til Herefordfor-

eningen. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest seks uger efter at kravet er 

modtaget. 

10.Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel hvert Aktivt Medlem  til ekstraordi-

nær generalforsamling med begrundelsen for denne samt dagsorden og eventuelle bilag. 

11.Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 

  2. Indkomne forslag 

    3. Eventuelt. 
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 § 6 Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen består af fem eller syv medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen, i det der hvert 

andet år vælges skiftevis to og tre medlemmer, hvis bestyrelsen består af 5 personer, og tre 

og fire medlemmer, hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer. 

2.    Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres, er hele bestyrelsen på valg, hvorefter der ved 

lodtrækning afgøres hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg efter 1 år.  

3. Efter valg til bestyrelsen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling konstituerer 

 bestyrelsen sig med formand og næstformand. 

4. Bestyrelsen vælger Herefordforeningens kasserer. Den/de pågældende behøver ikke være 

medlem af Herefordforeningen. 

5. Herefordforeningen tegnes af formand og næstformand. 

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, heriblandt enten for-

mand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed vægtes formandens stemme dobbelt, 

alternativt vægtes næstformandens stemme dobbelt, såfremt formanden ikke er til stede. 

7. Det er formandens ansvar, at der bliver skrevet referat af bestyrelsesmøder, at bestyrelsen 

 underskriver referatet, samt at der bliver skrevet referat af generalforsamlinger, og at dirigen-

ten underskriver referatet. 

8.    Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for dens og nedsatte udvalgs arbejde samt for ansat-

te medarbejdere og andre, der udfører en defineret opgave for Herefordforeningen. 

9.    Efter bestyrelsen er konstitueret, indkalder denne klubbestyrelserne i de regionale Hereford-

klubber (§8) til et møde  for at planlægge årets aktiviteter. 

§ 7 Udvalg 

1. Herefordforeningen har et fast udvalg, Avlsudvalget. 

2. Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg. Valg til udvalg gælder for 1 år. 

3. Bestyrelsen udpeger formanden for det enkelte udvalg. Formanden skal være Aktivt Medlem.  

 Udvalgsmedlemmer, som er udpeget af bestyrelsen, behøver ikke være medlemmer af  

 Herefordforeningen. 

4. Avlsudvalget  består af fem personer. Generalforsamlingen  vælger tre medlemmer samt en 

suppleant. Bestyrelsen udpeger ved det konstituerende møde to yderligere personer til Avls-

udvalget. 

 
§ 8 Regionale Herefordklubber 
1.   Medlemmerne i hver regional Herefordklub vælger blandt regionens Aktive Medlemmer en 

      klubbestyrelse på mindst tre medlemmer for en periode af 2 år, og hvor en og to medlemmer 

      skiftevis er på valg. 

2.   Klubbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og PR-ansvarlig. 

3.   Hver regional Herefordklub afholder årsmøde inden udgangen af december måned med en   

      dagsorden, der indeholder mindst følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 2. Beretning ved klubformanden til godkendelse 

 3. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen 

 4. Eventuelt. 

4.   Herefordforeningen yder de regional Herefordklubber økonomisk støtte 

5.   Herefordklubberne skal følge og respektere Herefordforeningens generelle politik. 

 
 




