
Vedtægter for Kælkebakkens Kogræsserforening af 2015 

 

§ 1. Foreningens navn er: Kælkebakkens Kogræsserforening. Foreningens hjemsted 

er i Vejle kommune. 

§ 2. Foreningens formål: At drive naturpleje på egnede arealerpå Kælkebakken 

mellem Petersmindevej og Høgsholtvej, der vil have gavn af at blive naturplejet. At 

producere kød på et økologisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem foreningens 

medlemmer. 

§ 3. Medlemsoptagelse: Alle borgere, fortrinsvis bosiddende i Vejle kommune, kan 

optages som medlemmer. En hustand regnes for ét medlemskab. 

§ 4. Medlemsforpligtigelser: Medlemmer kan både være medlemmer, der ønsker at 

aftage kød eller medlemmer, der ønsker at deltage i tilsyn eller blot støtte 

foreningen. Alle medlemmer betaler et kontingent for at være med i foreningen. 

Kontingent aftales på den årlige generalforsamling. Kødaftagende medlemmer 

indbetaler i foråret et depositum aftalt med ejer af køerne. Alle kødaftagende 

medlemmer indgår i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af generalforsamlingen. 

Kontingent, samt forskud for kød, skal erlægges inden en af bestyrelsen fastsat dato. 

Husstanden indgår i pasningsordningen i relation til hvor mange andele, man binder 

sig til at aftage. 

 

§ 5. Medlemsrettigheder: Ved slagtning af dyrene deles kødet ligeligt mellem de 

kødaftagende medlemmer i forhold til deres hæftelse. Kødet deles i andele á en 

kvart ko i relation til regnskab og slagtning. 

 

§ 6. Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den 

ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til 

disponering af regnskabets over- eller underskud. 

§ 7. Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes årligt inden 1. april. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 



§ 8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling: Generalforsamling indkaldes 

med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for 

generalforsamling. Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde inden 8 dage før 

generalforsamlingen afholdes.   

§ 9. Dagsorden for generalforsamling: Dagsordenen på den ordinære 

generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent.  

2. Konstatering af lovlig varslet generalforsamling. 3. Bestyrelsens beretning.  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf.  

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af 

bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst et medlem begærer 

skriftlig afstemning. Der tildeles en stemme pr. medlemskab. Der kan stemmes ved 

skriftlig fuldmagt. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling: Kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 

halvdelen af medlemmerne. Skal indkaldes efter samme regler som ordinær 

generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtigt ved 

simpelt flertal blandt de fremmødte. 

§ 11. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer 

sig selv med en formand,  en kasserer, en sekretær og evt. 2 suppleanter 

§ 12. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de 

fremmødte på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på 2 på hinanden 

følgende generalforsamlinger. 

§ 13. Foreningens ophør: Stk.1. Foreningen kan nedlægges på en ekstraordinær 

generalforsamling ved ¾ flertal blandt alle stemmeberettigede medlemmer. Stk.2. 

Eventuelle aktiver ved foreningens ophør går til ungdomsarbejde på Hover  - Uhrhøj 

fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.  

Vedtaget på stiftende generalforsamling, onsdag d. 15 april 2015  i Teatersalen på Petersmindeskolen.  


