Vedtægter for Gundsømagle Græsningslaug
§1 Laugets navn
Gundsømagle Græsningslaug. Laugets hjemsted er Roskilde Kommune.
§2 Laugets formål
- at drive naturpleje på plejekrævende arealer ved Gundsømagle i Roskilde
Kommune.
- at producere kalve-, okse- og/eller lammekød på et miljømæssigt og dyreetisk
forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne.
§3 Medlemsoptagelse
- Alle personer kan optages som medlemmer.
- Hvert medlemskab er berettiget til en stemme i afstemningsøjemed.
- Generalforsamlingen fastsætter gebyret for optagelse i græsningslauget.
- Udmeldelse skal ske skriftligt senest med udgangen af oktober måned.
- Udtrædende medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent.
§4 Medlemsforpligtelser
- Medlemmerne skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning udarbejdet af bestyrelsen.
- Til dækning af laugets fælles udgifter skal ethvert medlem (husstand) bidrage med
et årligt beløb, hvis størrelse vedtages på den årlige generalforsamling på baggrund
af bestyrelsens forslag baseret på det udarbejdede driftsbudget for det kommende
år. Kontingentet vedtages med simpelt flertal.
- Ekstraordinære bidrag skal vedtages af en ekstraordinær generalforsamling efter
samme regler som det ordinære bidrag.
- Kontingentet betales i overensstemmelse med den på generalforsamlingen
vedtagne plan.
§5 Regnskab
- Laugets regnskab følger kalenderåret og forelægges på den ordinære
generalforsamling.
- Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets overeller underskud udover 1500 kr.
- Lauget skal ikke oparbejde nogen formue.
- Lauget hæfter kun med sin formue.
- Lauget kan ikke optage gæld.
§6 Generalforsamling
- Generalforsamlingen afholdes i årets første kvartal.
- Generalforsamlingen er lauget højeste myndighed.
- Generalforsamling indkaldes pr. e-mail med mindst 14 dages varsel.
- Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt tid og sted for
generalforsamlingens afholdelse.
- Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde inden 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§7 Dagsorden for generalforsamling
- Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
-

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf.
Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Herunder fastlæggelse af
kontingent og plan for betaling heraf.
Valg til bestyrelse.
Valg af revisor.
Valg af suppleanter
Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Afstemning sker ved håndsoprækning. Det er muligt at stemme skriftligt hvis man
ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simplet flertal
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
Der tildeles en stemme pr. husstand.
Referat af det på generalforsamlingen passerede og vedtagne underskrives af
dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
Referatet sendes til samtlige medlemmer inden tre uger efter generalforsamlingens
afholdelse.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
- En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst
halvdelen af de stemmeberettigede jf. §3.
- En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme regler som ordinær
generalforsamling.
§9 Bestyrelsen
- Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
- Lauget tegnes af den samlede bestyrelse.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
- Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. Formand og andre medlemmer er
på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år.
- Eventuelle suppleanter vælges for et år ad gangen.
§10 Laugets ophør
- Lauget kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
- Forslag herom skal fremgå af den tilsendte dagsorden.
- Eventuelt overskud / indestående beløb fordeles ligeligt mellem de
stemmeberettigede medlemmer.
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Således udfærdiget d. 5. Marts 2019 med henblik på godkendelse på Stiftende Generalforsamling

Der afholdes d. 21. Marts klokken 19:00 i Landsbyrådets lokaler i Gundsømagle.

