
                                                                                                                           

 

Udkast til:                                                                                                        

Foreningsvedtægter for 
Holme Å-dalens afgræsningsforening 

 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Holme Å-dalens afgræsningsforening. 
Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 
 
§ 2. Foreningens formål: 
Foreningens overordnede formål er gennem naturpleje at genskabe den åbne ådal langs med 
Holme Å og efterfølgende vedligeholde områdets landskabelige og naturmæssige værdier i 
overensstemmelse med den foreliggende plejeplan. 
Naturplejen søges overvejende foretaget gennem afgræsning med kvæg ejet af en eller flere af 
foreningens medlemmer og/eller eksterne kvægholdere. 
Det er endvidere foreningens formål løbende at sikre en forsvarlig indhegning gennem vedligehold 
af grøfter, hegn, spændingsgivere, vandforsyning og andre tekniske installationer. 
 
§3. Medlemsoptagelse:  
Alle borgere – primært med tilknytning til Starup-Tofterup – kan optages som medlemmer. 
Kvægholdere som indgår aftale om afgræsning indenfor projektområdet forpligter sig til at 
indmelde sig i foreningen. 
 
Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer for nægtelse. Ønsker den afviste stadig indmeldelse skal nægtelsen prøves ved 
førstkommende ordinære generalforsamling. 
 
§ 4. Kontingent: 
Medmindre andet er fastsat, betales et årligt kontingent, som vedtages i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
 
§ 5. Medlemsforpligtigelser :  
Foreningen hæfter kun med sin formue. 
Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagne forpligtigelser. 
Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse. 
 
Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger i forbindelse med den løbende pleje af 
ådalen samt evt. indgåede aftaler omkring tilsyn og omgang med dyrene. 
 
Foreningens medlemmer forventes at stille sin arbejdskraft vederlagsfrit til rådighed i forbindelse 
med det løbende vedligehold af hegn mv., samt pasning af engene. 
 
Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel og 
ophold i naturen. 
 



Medlemmer der ikke følger bestyrelsens anvisninger, ikke respekterer foreningens vedtægter, 
udviser et negativt adfærdskodeks eller misrøgter sine forpligtigelser, kan ekskluderes af 
bestyrelsen. 
 
Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige 
beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står 
den ved magt. 
 
§ 6.  Medlemsrettigheder:  
For at være berettiget til at stemme på generalforsamlingen skal et medlem være optaget og have 
indbetalt kontingent senest 4 uger før den årlige generalforsamling.  
Alle medlemmer har en stemme. Et medlemskab giver ret til en stemme. 
Det er muligt at stemme ved fuldmagt. 
 
Såfremt bestyrelsen indgår aftaler med en eller flere kvægholdere om formidling af kød, har 
foreningens medlemmer ret til at aftage dette efter nærmere aftale. 
 
§ 7. Regnskab: 
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. Det 
er generalforsamlingen der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud. 
 
§ 8. Generalforsamlingen:  
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. maj. 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme og 
beslutninger træffes ved flertal. 
 
§ 9. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling: 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til medlemmerne på Starup Sogns 
Borgerforenings hjemmeside og i borgerbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
generalforsamlingen.  
Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
§ 10. Dagsorden for generalforsamling: 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af 
    det reviderede regnskab 
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen 
    eller medlemmerne 
5. Foreningens udvikling - åben debat 
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse 
    heraf 
7. Valg af bestyrelse og én suppleant 
8. Valg af revisor og én revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 



 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning 
med mindre andet begæres. 
Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 
 
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 
Kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det. 
Skal indkaldes og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling. 
 
§ 12. Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.  
 
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det første år er 2 
medlemmer på valg. Genvalg er muligt.  Flertallet af medlemmer til bestyrelsen skal vælges blandt 
medlemmer bosiddende i Starup Sogn. 
 
Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand, sekretær, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 13. Bestyrelsens opgaver: 

• Ansvarlig for den daglige drift og ledelse af foreningen. 
• Jævnfør samarbejdsaftalen med Starup Sogns Borgerforening at opretholde og 

vedligeholde det af borgerforeningen opstillede hegn og øvrige installationer som stilles til 
rådighed for græsningsforeningen.  

• I forbindelse med den løbende overvågning af plejen, at deltage i årlige møder med 
kommunen og kvægholder(e) m. fl. 

• At indgå og forny græsningsaftaler med lodsejere og kvægholder(e). 
• At sikre at der på et hvert tidspunkt er en positiv dialog mellem lodsejere, kvægholdere og 

andre samarbejdspartnere. 
• At indgå aftaler med kvægholder(e) om formidling og salg af kød til medlemmerne og 

eventuelt andre interesserede aftagere. 
 
§ 14. Regnskab og kontingent: 
 Foreningens regnskabsår følger det almindelige kalenderår. 
 
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsens godkendte udgifter. 
Indtægter og udgifter føres i kassebogen. 
 
Før den ordinære generalforsamling skal revisor have revideret regnskabet. 
 
Revisor har mulighed for at foretage uanmeldt kasseeftersyn. 
 
Foreningens formue, skal hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende 
udgifter, anbringes i sikre værdipapirer. 
 



Foreningen forpligtiges af et flertal i sager af væsentlig betydning – dispositioner over 50.000 kr. 
kan foreningen dog kun forpligtiges for den samlede bestyrelse.  
 
§ 15. Vedtægtsændringer: 
Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamlingen med minimum 2/3 af de 
afgivne stemmer. 
 
§ 16. Opløsning af foreningen: 
Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamlingen, hvor minimum 2/3 af 
medlemmerne stemmer for opløsning eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, 
hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse af foreningen.  
 
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen Starup Sogns Borgerforening. 
 
§ 17. Andet af betydning for foreningen: 
Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder. 
 
Kan disse stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved voldgift. 
 
 
 
Revideret den 25.03.2013 

Lars Lauritsen 

 

 


