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Vedtægter for ”Landsforeningen mod svinefabrikker”  

___________________________________________________________  

§ 1. Navn og sted  

Stk. 1. Foreningens navn er Landsforeningen mod svinefabrikker. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Holbæk, men arbejder i hele Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne.  

§ 2. Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at bidrage til interessevaretagelse for de borgere, der oplever markante gener 
fra industrilandbrugets store husdyrbrug, med primært fokus på svineproduktioner. Foreningen vil arbejde 
for at genskabe og fremme det gode liv på landet med fokus på de omkringboendes rettigheder i de 
områder, hvor industri-landbruget udvikler og har udviklet sig i Danmark.  

Foreningens formål er desuden at bidrage til at få nedbragt den overlast, som industrilandbrugets 
forurening påfører vores natur og miljø. Vi ønsker at styrke en positiv grøn og bæredygtig udvikling i 
lokalsamfundene i Danmark.  

Stk. 2. Foreningen ønsker at arbejde for:  

- Sidestilling af industrilandbrug med anden forurenende industri  
- Forbedring af borgernes og kommunernes rettigheder over for industrilandbruget  
- Begrænsning af landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader     

menneskers helbred eller miljøet.  
- Begrænsning af svineproduktionen og forbedring af dyrevelfærden  
- Styrkelse af biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde 

økologiske principper og processer.  

§ 3. Medlemskab og kontingent  

Stk. 1. Foreningen er åben for alle privatpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål og arbejde. 
Derudover kan foreningen have organisationsmedlemmer, hvis formål er foreneligt med foreningens 
formål.  

Kontingentet er for året 2021: 50 kr.  

Bestyrelsen fastsætter og fremlægger på ordinære generalforsamlinger det efterfølgende års kontingent.  

Stk. 2. Man bliver medlem af foreningen, når man har anmodet herom, betalt kontingent og er blevet 
opført på foreningens medlemsliste med navn og adresse samt mailadresse og/eller telefonnummer. 
Behandling af personoplysninger foregår ifølge reglerne i databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven.  

Stk. 3. Medlemsskabet løber fra indmeldelsen til årsskiftet. Derefter følger det kalenderåret.  
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Stk. 4. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller som konsekvens af 
manglende betaling af kontingent. Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse.  

Stk. 5. Et flertal af den samlede bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder 
foreningens formål eller virke. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for den kommende 
generalforsamling, som så skal afgøre, om eksklusionen skal opretholdes.  

§ 4. Generalforsamling  

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes én gang om året inden 
udgangen af december måned og skal indvarsles af bestyrelsen senest 4 uger før ved opslag på foreningens 
facebookside. 
Indkaldelsen udsendes desuden som mail til foreningens medlemmer. 
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden.  

Stk. 2. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.  

Stk. 3. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Foreningens regnskab  
4. Indkomne forslag 
5. Foreningens budget  
6. Valg til bestyrelsen  
7. Valg af suppleant(er)  
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt  

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.  

Stk. 5. Alle privatpersoner som er medlemmer af foreningen er stemmeberettigede og kan opstille til 
tillidsposter ved rettidigt betalt kontingent. Organisationsmedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke 
opstille til tillidsposter på generalforsamlingen.  

Stk. 6. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer og sker ved 
håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning. Ved stemmelighed til en generalforsamling 
falder forslaget. I bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. 
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.  

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Bestyrelsen og revisor kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden 
til ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt § 4. Afstemninger følger reglerne i § 3 og § 4.  

§ 6. Vedtægtsændring  

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer og afstemning herom følger reglerne i § 3 og 4; dog kræver vedtagelse 
mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer træder i kraft straks.  
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§ 7. Bestyrelse  

Stk. 1. Bestyrelsen består af minimum 5 af foreningens medlemmer. Den vælges på ordinære 
generalforsamlinger og konstituerer herefter sig selv med formand, kasserer og sekretær. I ulige år vælges 
mindst 3 medlemmer og i lige år vælges mindst 2 medlemmer til bestyrelsen, og valget gælder i 2 år. 
Genvalg kan finde sted. 
Der vælges desuden mindst 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage aktivt i 
bestyrelsesmøderne.  

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- og projektgrupper og kan indgå aftaler med andre organisationer eller 
grupper, når bestyrelsen finder, at det fremmer foreningens formål.  

§ 8. Økonomi og regnskab  

Stk. 1. Foreningen kan ansætte personer eller virksomheder til at hjælpe med at udføre opgaver for 
foreningen. Alle ansættelser sker ved indgåelse af en kontrakt, der bl.a. specificerer arbejdstidens længde, 
arbejdets indhold, lønforhold, rettigheder til evt. udviklet materiale og arbejdets ophør.  

Stk. 2. Ved ansættelser jf. stk. 1 nedsætter bestyrelsen et ansættelses- og samarbejdsudvalg, der får 
mandat til at ansætte og indgå kontrakter.  

Stk. 3. Evt. overskud i foreningen geninvesteres i foreningens videre udvikling.  

Stk. 4. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder én gang årligt et regnskab på baggrund af 
den daglige bogføring. 
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid 
adgang til alle relevante oplysninger, daglig bogføring og beholdninger.  

§ 9. Tegningsret 
Stk. 1. Formanden og kassereren tegner hver for sig foreningen udadtil. For foreningens økonomiske 
forpligtelser hæfter kun foreningens formue.  

§ 10. Opløsning  

Stk. 1. Foreningen kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer i § 6. 
Ved opløsning skal foreningens pengebeholdning overdrages til en miljøgruppe eller -forening efter 
bestyrelsens valg.  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 07.03.2020  

 


