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1. Foreningens navn 
 

Foreningens navn er Agrinet. 
 
Bestyrelsen kan vælge at registrere relevante binavne. 
 
Registrerede binavne: 

- AØ Netværk 
- Landbrugets Ledernetværk 
 
 

 

2. Hjemsted 
 

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 
 
 

 

3. Formål 
 

Foreningens formål er, igennem afholdelse af møder, seminarer mv. og endvidere igennem 
løbende dialog og debat, at udvide og videreudvikle medlemmernes erhvervsmæssige og 
faglige netværk, til brug for medlemmerne i deres professionelle virke. 

 

Endvidere er foreningens formål, at være medvirkende til at inspirere og højne 
medlemmernes personlige og faglige udvikling således, at foreningen kan være 
medvirkende til at forme og skabe fremtidens lederprofiler, specialister og 
nøglemedarbejdere til såvel det primære landbrug, som til den øvrige agroindustri. 

 

Foreningens primære fokuspunkter er 
 

 Politik 

 Ledelse 

 Økonomi 

 Medlemmernes personlige udvikling. 

 
 
 

4. Medlemmer 
 

4.1 Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, som er ambitiøs, og som vil følge foreningens formål. 
 
4.2 Indmeldelse 
Indmeldelse i foreningen foregår via de af bestyrelsen anviste kanaler, som orienteres på 
foreningens hjemmeside, Facebookside eller lign. 
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4.3 Kontingent 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 
Kontingentet kan fastsættes til kr. 0,00. Kontingent betales forud for et år ad gangen. Ved 
udtræden sker der ikke refusion af eventuel rest af kontingent. Der kan forekomme 
brugerbetaling for deltagelse i medlemsmøder ud over kontingentbetaling. 
 
4.4 Medlemsinformationer 
Medlemmer er pligtige til at sørge for, at bestyrelsen til stadighed er i besiddelse af 
medlemmets kontaktoplysninger, herunder den pågældendes mailadresse, idet alle 
oplysninger om foreningsaktiviteter og indkaldelse til generalforsamlinger kan sendes til 
medlemmerne pr. mail. Endvidere kan bestyrelsen vælge annoncering og indkaldelse til 
generalforsamling, og andre relevante oplysninger, på foreningens Facebook side, eller andre 
relevante medier. 
 
4.5 Eksklusion 
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som er vedtaget 
af generalforsamlingen, eller som ikke betaler kontingent eller andre pligtige ydelser til 
foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 
 
4.6 Udmeldelse 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelsesformand. Udmeldelse 
kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Der foretages ingen form for refusion. 

 

 

 

5. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
 
 

6. Ordinær generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i løbet af 1. halvår.  
 
Indkaldelse indvarsles pr. mail, Facebook, eller andre relevante medier til samtlige 
medlemmer senest 30 dage før afholdelse. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

 

1) Valg af dirigent 
 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 

4) Eventuelle forslag 
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5) Fastsættelse af kontingent på baggrund af indstilling fra bestyrelsen 
 

6) Valg af bestyrelse 
 

7) Valg af revisor blandt foreningens medlemmer 
 

8) Eventuelt 

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4, skal ved navns underskrift tilstilles 
bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
 
 

7. Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal 
afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 
mindst ¼ af foreningens medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er 
modtaget. 

 
 
 

8. Beslutninger på generalforsamlinger 
 

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, og den til 
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. dog pkt. 13 om 
vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Kun medlemmer, som ikke er i restance 
med betaling af kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. 
 
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem. 
 
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af 
dirigenten. 
 

 
 
 

9. Ledelse 
 

9.1 Bestyrelse 
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år 
ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer.  
 
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på 
valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Året efter er de resterende bestyrelsesmedlemmer 
på valg. Herefter er der på generalforsamlinger skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg, således at 
et medlem sidder i 2 år af gangen. 



Side 5 af 6  

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 
med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige 
for foreningens drift. 
 
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 
 
Bestyrelsen kan udpege ambassadører blandt medlemmerne, som skal medvirke til at udbrede 
kendskabet til foreningen hos andre personer, der opfylder optagelsesbetingelserne. 
 
 
9.2 Direktion 
Bestyrelsen kan efter behov tilknytte foreningen en direktion. 
 
 
9.3 Ledelsens honorar 
Direktionens honorar fastsættes af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
Foreningens ledelse deltager uden beregning i foreningens arrangementer. 
 
 

10. Foreningens eksterne bestyrelsesposter 
De tillidsposter foreningen måtte blive tildelt, vurderes af bestyrelsen for relevans og 
værdiskabelse for foreningen. Vælger bestyrelsen at takke ja til en tillidspost, udpeger 
bestyrelsen et egnet medlem af foreningen som repræsentant. 
 
10.1 Observatørpost i Jordbrugets Uddannelsescenter Århus’ bestyrelse 
Foreningen er tildelt en observatørpost i bestyrelsen for Jordbrugets Uddannelsescenter 
Århus. Foreningens repræsentant udpeges af bestyrelsen for en toårig periode, med mulighed 
for genvalg. Posten besættes i lige år (2016, 2018 osv.). 
 
 

11. Tegningsregel og prokura 
 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden. 

 

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede 
bestyrelse. 

 

Optagelse af gæld ud over kr. 10.000,00 kræver ligeledes underskrift af den samlede 
bestyrelse. 

 

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
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12. Hæftelse 
 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 
personlig hæftelse 

 

 

13. Egenkapital 
 

Foreningens mål er til stadighed at have en egenkapital på minimum kr. 25.000 eller kr. 
150,00 pr. medlem. 

 

Foreningens medlemmer har ikke andel i foreningens formue og modtager således ikke andel 
af foreningens formue ved udtræden. 

 
 
 

14. Regnskabsår 
 

14.1 Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er fra 1. marts til 28. februar. 
Regnskab udarbejdes af foreningens bestyrelse. 
 
14.2 Revisor 
Kritisk revisor udpeges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. 
 
14.3 Revision 
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn 
kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

 
 

15. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 
 

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer 
herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, kan 
vedtægtsændringer dog vedtages af 4/5 af de på generalforsamlingen repræsenterede 
stemmer. 

 

De samme stemme- og quorumregler gælder ligeledes vedrørende foreningens 
opløsning. 

 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger 
naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende 
generalforsamling 
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Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 21. april 2017  

 

Som dirigent: 

 
_________________ 

Morten Jacobsen 

 
 


