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Vedtægter for 

AABRINKEN KOGRÆSSER- OG NATURPLEJEFORENING 
 
Vedtaget på Generalforsamlingen d. 3. februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er: Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening.  
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 
 
 
§ 2. Foreningens formål 
 
Foreningens formål er:  
1: at udføre naturpleje gennem afgræsning med kreaturer og affaldssamling til gavn for natur, dyr samt byens 
borgere på plejekrævende §3-engarealer langs den indre del af Aarhus Å.  
2: at producere kalve-/oksekød på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem de aktive 
medlemmer.  
3: at lave sociale arrangementer samt formidlingsaktiviteter indenfor bl.a. natur, biodiversitet, bæredygtighed og 
dyreetik og –velfærd til både medlemmer og den øvrige lokalbefolkning. 
 
 
§ 3. Medlemsoptagelse, -udmeldelse og eksklusion 
 
Som medlemmer kan optages alle myndige personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, idet det dog er en 
forudsætning, at antallet af aktive medlemmer harmonerer med græsningsmuligheder og antal dyr. 
 
Som aktive medlemmer optages kun privatpersoner, hvorimod foreninger, virksomheder, selskaber og lignende 
ikke kan optages. 
 
Udmeldelse kan kun ske efter sæsonafslutning eller før opstart af ny sæson og sker ved skriftlig meddelelse til 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om tidspunkt for udmeldelse. I disse tilfælde 
betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr for urettidig udmeldelse. 
 
Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion i tilfælde af manglende betaling, misligholdelse af 
medlemsforpligtelserne eller overtrædelse af foreningens vedtægter. Alle rettigheder fortabes ved eksklusion, 
hvilket betyder at det ekskluderede medlem ikke får det indbetalte beløb retur og ej heller modtager kød ved 
sæsonafslutning. 
 
Misligholdelse af medlemsforligtelserne: 
Ved første udeblivelse fra turnusvagt eller arbejdsdag udsendes en advarsel og medlemmet pålægges en ekstra 
arbejdsdag.  
Ved anden udeblivelse fra turnusvagt eller arbejdsdag udsendes ligeledes en advarsel og medlemmet pålægges en 
ekstra arbejdsdag. Dette gælder både udeblivelse fra turnusvagt og udeblivelse fra arbejdsdag.  
Tredje gang et medlem udebliver fra turnusvagt og/eller arbejdsdag ekskluderes medlemmet.  
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte dispensation. 
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§ 4. Medlemsforpligtelser 
 
Aktive medlemmer foretager en indbetaling til foreningen svarende til det beløb, der er vedtaget i budgettet, 
senest på den dato der er fastsat på generalforsamlingen. 
 
Såfremt beløbet ikke indbetales rettidigt er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet, til at forsøge andelen 
overdraget til anden side. 
 
Aktive medlemmer er forpligtet til at indgå i tilsynsturnus og arbejdsdage efter den plan, som er fastlagt af 
bestyrelsen.  
 
Der kan ikke meldes afbud til turnusvagter og arbejdsdage. Turnusvagter og arbejdsdage byttes med andre 
medlemmer via foreningens vagtbytteordning. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte dispensation. 
  
§ 5. Støttemedlemmer 
 
Støttemedlemmer kan optages mod betaling af et medlemsgebyr, som vedtages af generalforsamlingen. 
Støttemedlemmer kan til enhver tid komme på venteliste til en andel i førstkommende sæson.  
Støttemedlemmer kan inddrages i arbejdsdage, tilsyn eller øvrige arrangementer, hvis bestyrelsen skønner det 
hensigtsmæssigt. 
 
 
§ 6. Medlemsrettigheder 
 
Aktive medlemmer har ved slagtning ret til en forholdsmæssig del af det slagtede kød. Kødet fordeles så vidt muligt 
kvalitetsmæssigt ligeligt og må ikke anvendes til kommerciel brug. 
 
 
§ 7. Regnskab og prokura 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. 
Indbetaling kan kun ske til foreningens konto. 
 
Foreningen tegnes udadtil af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 
bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 
 
§ 8. Generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. uge af marts måned i Aarhus Kommune. 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Alle medlemmer har møderet på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer, der har haft en andel i det 
forgangne år, er stemmeberettigede. Der uddeles én stemme per andel. Der kan afgives stemme pr. stedfortræder 
ved fremvisning af underskreven fuldmagt fra andelshaver. 
Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden for mødet. 
 
Bestyrelsen skal have forslag til behandling på generalforsamlingen inden 14 dage før dennes afholdelse. 
 
Indkomne forslag fra medlemmerne skal sendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 



 

3 

 

 
§ 9. Dagsorden for generalforsamlingen 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren 
4. Godkendelse af budget herunder fastlæggelse af medlemsindbetaling og -gebyr 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 1 uges varsel af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne. 
 
 
§ 11. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen består af minimum 4 og maksimalt 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand og kasserer. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at minimum 2 
medlemmer og maksimalt 3 medlemmer er på valg om året. Øvrige tillidsposter vælges et år ad gangen. Genvalg 
kan finde sted. 
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
 
§ 12. Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling ved simpelt flertal af fremmødte. Vedtægtsændringer 
godkendes under generalforsamlingens punkt 5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal sendes til 
medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 
 
 
§13 Opløsning 
 
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære 
generalforsamlings fremmødte medlemmer. 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. 
 
 


