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Vedtægter 
for 

Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft 
Schleswig-Holstein w.V. 

 
 
 

§ 1 
 

Navn, sæde, forretningsområde, regnskabsår 
 
Foreningen hedder „Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.V. (Hybrid-Ferkel-EG). 
Foreningen har sit sæde i Rendsburg. 
Forretningsområdet er Schleswig-Holstein og Hamburg. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

§ 2 
 

Erhverv som selvstændig institution: 
 
Foreningen sender en begæring til indenrigsministeren i Schleswig-Holstein om at blive en selvejende 
institution som en landbrugsmæssig forening. Foreningen tilstræber en anerkendelse fra EG efter 
markedsstrukturloven. 
 

§ 3 
 

Foreningens formål: 
 

1. Foreningens formål er, at tilpasse produktionen af kvalitetssmågrise. koncentrationen af 
udbuddet og fælles markedsføring af fornødenheder på markedet; såvel som fremme af 
økonomien i medlemsvirksomhederne, gennemførelse af alle foranstaltninger, der tjener dette 
formål. 

2. For at opnå målet gælder især følgende foranstaltninger: 

a. Produktionen skal for at sikre et markedspassende udbud være efter fælles produktions- 
og kvalitetsregler. 

b. Produktion og salg af egnede kvalitetssmågrise fra definerede genetiske afstamninger. 

c. Opstilling af salgsregler og leveringsbetingelser for markedsføring af kvalitetssmågrise 

d. Benyttelse af et beskyttet varemærke for de producerede kvalitetssmågrise. 

e. Aftale vedr. aftagnings- og leveringskontrakter for kvalitetssmågrise 

f. Udnyttelse af opnåede resultater og erfaringer for medlemmerne. 

 
§ 4 

 
Medlemskab: 
 

1. Man kan kun blive medlem i foreningen, hvis man ejer et landbrug. 

2. Anmodning om medlemskab skal ske skriftlig 

3. Bestyrelsen bestemmer om optagelsen. Afviser bestyrelsen, er det muligt at indkalde til et 
medlemsmøde. Mødet afgør det endeligt. 
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§ 5 
 

Opløsning af medlemskabet: 
 

1. Medlemskabet slutter: 

a. Igennem udmeldelse 

b. Igennem opgivelse af landbrug 

c. Igennem udelukkelse 

d. Ved medlemmets dødsfald går medlemskabet til arvingerne. Medlemskabet fortsætter efter 
slutningen af driftsåret, hvis forudsætningerne i § 4 er opfyldt. Det gælder også, hvis der er 
flere arvinger og de indenfor 24 måneder efter døden benævner en arving til 
medlemskabet, som opfylder betingelserne. 

2.  Udmeldelsen kan kun ske ved afslutning af et regnskabsår. Det er dog kun muligt til slutning af 
3. regnskabsår. Medlemmet skal skriftlig meddele udmeldelsen mindst 1 regnskabsår før. 

3. Bestyrelsen beslutter udelukkelsen efter afhøring af det vedkommende medlem. Et medlem 
kan blive udelukket, når der er en gyldig årsag, især når det drejer sig om en stor overtrædelse 
af vedtægterne og foreningens interesser. Beslutningen om udelukkelse skal ske skriftlig. 
Medlemmet kan indenfor en måned indkalde til et medlemsmøde, som så endelig afgør 
beslutningen. Til det er sket gælder udelukkelsen. 

4. Fremkomne fordringer fra foreningen, der er opstået inden afslutningen af medlemskabet, 
bliver gældende. Det gælder især medlemsfordringer. Det udtrædende medlem har ingen krav 
på foreningsformuen. Skadeserstatning p. g. a. udelukkelsen mod foreningen er udelukket, 
såfremt den var retlig lovlig. 

 
§ 6 

 
Medlemmernes rettigheder og pligter 
 
1. Medlemmerne har ret til fremme af deres interesser efter målsætningen af disse vedtægter 

og de vedtægtspassende beslutninger af foreningsorganer. Frem for alt er de berettiget til at 
deltage i foreningens arrangementer og bruge deres institutioner. 

2. Medlemmerne er forpligtet til at følge foreningsorganernes beslutninger. De er især forpligtet 
til: 

a. at finde sig i, at overholde produktions- og kvalitetsregler, der er besluttet af 
medlemsforsamling og tåle de pågældende overvågningsforanstaltninger. 

b. at udbyde alle bestemte produkter til salg, som foreningen bestemmer, såfremt der ikke er 
undtagelser i markedsstruktur-loven, som medlemsforsamlingen godkender. 

c. at overholde afsluttede kontrakter 

d. at yde de af medlemsforsamlingen fastsatte beløb 

e. at betale kontraktbøder, som er fastsat af medlemsforsamlingen, når man har udøvet 
skyldige forseelser mod væsentlige medlemspligter. 

§ 7 
 

Foreningens organer er: 
 
1. bestyrelsen 

2. medlemsforsamlingen 
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§ 8 
 

Bestyrelsen: 
 
1. Bestyrelsen består af formanden, 2 formandssuppleanter og op til 7 videre 

bestyrelsesmedlemmer. 

2. Formanden og formandssuppleanterne danner forretnings-bestyrelsen. Formanden tegner 
foreningen retlig og udenfor retten. Ved forhindring giver han beføjelse til en af 
suppleanterne. 

3. Bestyrelsen er berettiget til at uddelegere forretningsbeføjelserne til en forretningsfører og de 
denne sammenhæng give ham beføjelse til at varetage foreningens interesser. 

4. På medlemsmødet bliver bestyrelsesmedlemmerne valgt for 3 år. Træder et 
bestyrelsesmedlem ud af utidig ud af bestyrelsen, skal der vælges en suppleant for resten af 
valgperioden. 

5. Hvert år træder en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne ud af bestyrelsen. Den ene sidder i 
forretningsbestyrelsen. Ved lodtrækning bestemmes der i de første to år hvem der udtræder. 
Genvalg er mulig. Bestyrelsesmedlemmerne bliver indtil et ordinært nyvalg i embedet. 

6. Er man fyldt 63 år, kan man ikke mere vælges til bestyrelsen.  

 
§ 9 

 
Bestyrelsens opgaver: 
 

1. Bestyrelsen er ansvarlig for alle foreningens anliggender, såfremt de ikke igennem lovlige 
regler eller gennem vedtægter der er blevet vedtaget på medlemsmødet er anvist til. 

2. Udarbejdelse og forelæggelse af en forretningsorden, som skal godkendes på medlemsmødet. 

3. Bestyrelsen påhviler især: 

a. Ansættelse og opsigelse af en forretningsfører 

b. Ansættelser og opsigelser af medarbejdere 

c. Beslutningstagning af optagelse og eksklusion af medlemmer 

d. Beslutningstagning over terminer, sted og dagsordning for medlemsmødet 

e. Budget og regnskab 

f. Administrationen og anvendelsen af foreningsmidler som er vedtaget i budgettet og 
gennemførelsen af beslutninger fra foreningsorganet. 

g. Forberedelse af alle beslutningsforslag til medlemsforsamlingen 

h. Overvågning af overholdelsen af medlemsforpligtigelserne, især forpligtigelserne af 
bestemte fremstilling og kvalitetsregler 

i. Ansættelse af en revisor  

4. Bestyrelsen tager beslutninger på møder, som ledes af formanden.      Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når halvdelen af med bestyrelsen incl. formanden eller hans stedfortræder 
er til stede. Bestyrelsen vedtager deres beslutninger med stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
forslaget forkastet. 

5. Ved hvert møde skrives der referat, som skal underskrives af formanden og ved næste møde 
skal det godkendes af hele bestyrelsen. 

6. Møderne skal indkaldes med en dagsorden senest en uge før de afholdes. 
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§ 10 
 

Medlemsforsamlingen: 
 

1. Medlemsforsamlingen afholdes mindst en gang årligt. Der kan indkaldes til et andet møde, 
såfremt en fjerdedel af medlemmerne skriftlig ønsker det. Der skal angives en grund for mødet 
til bestyrelsen. Medlemsforsamlingen skal senest 4 uger før afholdelse skriftlig bekendtgøres 
og skal indeholde en dagsorden. 

2. Medlemsmøder påhviler: 

a. Valg af formanden, hans to stedfortrædere og andre bestyrelsesmedlemmer ved hemmelig 
afstemning. 

b. Valg af en revisor 

c. Fastsættelse af kontingent 

d. Fremlæggelse af regnskab og årsberetning 

e. Godkendelse af bestyrelsen og forretningsfører 

f. Godkendelse af budgettet 

g. Godkendelse af at mødet er rigtig indkaldt efter § 4,3 og 5,3 

h. Beslutningstagning af medlemmernes rettigheder til fremme af deres interesser i h. t. 
vedtægterne 

i. Beslutningstagning af medlemmernes forpligtigelser vedr. disse vedtægter med hensyn til: 

- Indeholdelse og overvågning af bestemte fremstillings- og kvalitetsregler, som sikrer et 
rigtig tilbud 

- Salg af dyr i h. t. kontrakter, leveringer efter fælles regler 

- Indeholdelse af bestemte mængder 

- Fritagelse af forpligtigelsen, at alle dyr skal tilbydes foreningen til salg. 

j. Tilladelse til at lave en forretningsorden 

k. Fastsættelse af bøder, som medlemmer ved egen skyld af overtrædelser skal betale til 
foreningen. Ved skyldige overtrædelser imod væsentlige medlemspligter kan der gives 
bøder op til 3000,- DM.  

Følgende overtrædelser bliver anderledes behandlet 
a. Overtrædelse af fremstillings- og kvalitetsregler 

b. Strafbare overtrædelser af vedtægterne 

l.  Beslutning om medlemskabet h. h. v. deltagelse i organisationer især om indtrædelse i en 
anden forening. 

m.  Beslutningstagning om tilladelse til køb af ejendomme 

n. Beslutningstagning om vedtægtsændringer 

o. Beslutningstagning om opløsning af foreningen 

3. Medlemsforsamlingen er uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer 
beslutningsdygtig. Der er kun tilladt at afgive en skriftlig stemmefuldmagt. Et medlem kan kun 
være stedfortræder for et andet medlem. 

4. Beslutninger j. f. § 10 afsnit 2 nr. 9, 10, 12, 14 og 15 gælder kun med et flertal af ¾ afgivne 
gyldige stemmer. Alle andre beslutninger gælder ved et flertal af afgivne gyldige stemmer. 
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5. Der skal skrives et referat af medlemsforsamlingen, som underskrives af formanden, et andet 
medlem og referatskriveren und godkendes på den næste medlemsforsamling. 

 
 

§ 11 
 

Ledelse: 
 

1. Hele bestyrelsen ansætter en forretningsfører. 

2. Forretningsførerens opgaver retter sig efter vedtægterne 

3. Forretningsførerens praktiske arbejder til afvikling af de løbende opgaver bliver beskrevet i 
forretningsordenen, som medlemsforsamlingen skal godkende. 

4. Personalet og foreningens inventar står forretningsføreren til rådighed. 

5. Forretningsføreren og den forretnings førende bestyrelse udarbejder hvert år fælles et 
regnskab og en årsberetning, som senest den 30. april det kommende år skal fremlægges. 

6. Senest den 30. april det kommende år skal regnskabet være revideret. Resultatet skal 
fremlægges for bestyrelsen og medlemsforsamlingen. 

 
§ 12 

 
Gremium: 
 

1. Foreningen kan gennem en beslutning af medlemsforsamlingen danne et gremium. 

2. Gremiumets opgaver og sammensætningen skal fastlægges i forretningsordenen. Det skal 
tillades af medlemsforsamlingen. 

 
§ 13 

 
Opløsning af foreningen: 
 

1. Opløsningen kan kun ske ved en ekstraordinær indkaldt medlemsforsamling, som skal 
besluttes af et flertal på ¾ af de afgivne gyldige stemmer. Opnås flertallet ikke, beslutter man 
at indkalde til en ny medlemsforsamling indenfor 2 uger. Ved den anden medlemsforsamling er 
absolut flertal mulig. 

2. Opløsningen af foreningen er mulig ved regnskabsårets afslutning. 

3. Hvis der forefindes en formue ved foreningens opløsning, tilfalder den efter andel 
medlemmerne. 

§ 14 
 

Bestyrelsen er bemyndiget til at sørge for, at de nødvendige rettelser og tilføjelser bliver tilrettet i 
vedtægterne. 

      § 15 
Værnetinget er i Rendsburg. 

 
 

 
 
 

 
 


