Vedtægter for KØGE KOGRÆSSER LAUG
§1
Foreningens navn:
Foreningens navn er Køge Kogræsser Laug.
§2
Foreningens formål:
- at medvirke til naturpleje i Køge Kommune.
- at producerer kalve- og/eller oksekød på et økologisk
forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne (andele).
§3
Medlemsoptagelse:
Alle borgere, bosiddende i Køge området, kan optages som
medlemmer, såfremt Køge Kogræsser Laug råder over ledige andele.
Nye medlemmer godkendes af bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt senest med udgangen af regnskabsåret,
således at der er mulighed for at skaffe medlemmer til ledige andele.
§4
Medlemsforpligtigelser:
Medlemmerne skal hæfte for et beløb svarende til anskaffelsen af minimum
1/4 kreatur plus evt. ekstraudgifter forholdsmæssigt fordelt på andele.
Medlemmer skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning fastlagt af
bestyrelsen. Pasnings- og tilsynsordning skal overholdes.
Alle medlemmer betaler kontingent.
Kontingentet forfalder i overensstemmelse med den på generalforsamlingen
vedtagne plan.
§5
Medlemsrettigheder:
Efter slagtning deles kødet mellem medlemmerne i forhold til andele.
§6
Regnskab:
Foreningens regnskab går fra ordinær generalforsamling til ordinær
generalforsamling og forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
§7
Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes i fjerde kvartal.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8
Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling:
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før
generalforsamlingen.
§9
Dagsorden for generalforsamling:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget.
4. Fastlæggelse af antal andele og kontingent for indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af regnskabskontrollant.
8. Evt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre andet begæres.
Der tildeles en stemme pr. andel. (En andel udgør ¼ kreatur).
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst
1/3 af medlemmerne.
Indkaldelsen skal ske efter samme retningslinier som ved almindelig
generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig med 2/3 stemmer
blandt de fremmødte medlemmer.
§ 11
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 3 medlemmer med 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for
2 år (formanden dog for 1 år det første år), suppleanter og
regnskabskontrollant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter som
Medlemmerne skal deltage i.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at slagtning sker udfra gældende lovgivning.
§ 12
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer

(andele) på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
§ 13
Foreningens ophør
Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3
af de fremmødte stemmer.
Eventuel formue fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende
medlemmer i forhold til andele.
Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 8. juni 2006 af
følgende medlemmer:
Karsten Wilms, Madonya og Conni Shigebu, Helle Jensen og Niels Hansen,
Torben Krejbjerg, Henrik Lerdorf, Henrik Nielsen, Anders Christiansen og
Karina Jessing, Bjarne Jensen, Verny Jensen, Benthe og Peter Hansen, Jesper
Hvid og Frank Andersen
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling 30. november 2006

