Bilag C Forslag til vedtægtsændringer
1: Begrundelse for ændringer af vedtægter og forslag til ændring af foreningens
formål
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Under formål for foreningen punktopdeles formålene for overskuelighedens skyld, og
vores almennyttige virke præciseres (jf. 2.1. og 2.1.5).
I løbet af året har foreningen fået flere tilbud om samarbejde. Således har et par fonde
været interesseret i at indgå et formelt samarbejde. Foreningens nuværende vedtægter
hindrer dog sådanne typer af samarbejde.
Derfor stiller bestyrelsen forslag om, at foreningen kan ”købe, leje/forpagte og/eller indgå
samarbejdsaftaler”, således at foreningen er bedre stillet i fremtidige
forhandlingssituationer. Desuden er ”små” landbrug erstattet af ”mindre landbrug”, da
det giver en større fleksibilitet, eftersom ”små” kan tolkes for snævert.
Ydermere er ”andele i form af et medlemskab af foreningen” udeladt, eftersom der i
juridisk henseende er tale om et almindeligt foreningsmedlemskab. Og ligeså er “at
oplyse om bæredygtige andelsmodeller” ændret til en mere åben formulering, der tillader
at oplyse om alle former for bæredygtige modeller, herunder forenings- og
andelsmodeller mv., som på nuværende tidspunkt ikke praktiseret i nævneværdig grad på
landet. Som en sidste ændring under formål har vi tydeliggjort, at hensigten er at give
mulighed for, at alle kan hjælpe til med driften.
Med disse begrundelser følger først de nuværende vedtægter og derefter forslaget til
ændring af formålet med foreningen.
De nuværende vedtægter af 21. marts 2018 er:
1. Navn
Foreningens navn er Andelsgaarde.
2. Formål
Formålet med foreningen er
•

· at opkøbe små landbrug og sætte dem på andele i form af medlemskab af
foreningen

•

· at designe og opbygge bæredygtige gårde, arkitektonisk såvel som i materialer

•

· at dyrke jorden og skoven på en bæredygtig måde, der imødegår den stigende
klima- og biodiversitetskrise
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•

· at dyrke bæredygtige fødevarer til gavn for fremtidige generationer

•

· at oplyse om bæredygtige andelsmodeller

Foreslås ændret til:
1. Navn
1.1 Foreningens navn er Andelsgaarde.
2. Formål
1.Formålet med foreningen er på almennyttigt grundlag:
2.1.1 at opkøbe, forpagte, leje eller indgå samarbejdsaftaler med henblik på drift af
mindre landbrug.
2.1.2 at designe og opbygge bæredygtige gårde, arkitektonisk såvel som i materialer
2.1.3 at dyrke jorden og skoven på en bæredygtig måde, der imødegår den stigende
klima- og biodiversitetskrise
2.1.4 at dyrke bæredygtige fødevarer til gavn for fremtidige generationer
2.1.5 at forske i og oplyse om bæredygtige modeller for landbrugsdrift
2.1.6 at give medlemmerne mulighed for at medvirke i driften af foreningens landbrug
2. Begrundelse for ændringer af bindingsperiode og ændringsforslag
Bestyrelsen foreslår ændring i bindings-/opsigelsesperiode fra 3 år til 1 år:
Forslaget stilles, eftersom bestyrelsen er af den opfattelse, at en kortere bindingsperiode
vil give flere lyst til at være i foreningen. Hertil er der ingen aftaleregulering på
foreningsområdet, og i løbet af det første år har flere forvekslet vores bindingsperiode
med forbrugeraftalelovens § 28, hvori der er langt flere begrænsninger. Vi har allerede
gjort opmærksom på dette forhold i vores nuværende vedtægter, men eftersom der ikke
er praksis på området, finder vi det bedre at fjerne alle former for tvivlsspørgsmål.
Desuden har vi efter rådgivning gjort det tydeligt, at ”medlemmer, der udtræder af
foreningen, ikke har krav på nogen del af foreningens formue”. Dette er for at sikre og
beskytte foreningens medlemmer, fremtidige gårde og forsat virke efter foreningens
erklærede formål.
I de nuværende vedtægter under punkt 4, ”Medlemmer”, af 21. marts 2018 står der
følgende:
”Da foreningen baserer sig på nogle langsigtede investeringer, gøres det særligt
gældende, at medlemskabet er bindende i 3 år fra den registrerede indmeldelsesdato,
hvorefter medlemmet kan udmelde sig med 3 måneders varsel med udgangen af en
måned. Det bindende medlemskab træder først i kraft, i det øjeblik foreningen køber en
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eller flere gårde. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte bindingsperioden, såfremt
foreningens økonomi tillader det.
Foreningen gør særligt opmærksom på, at bindingsperioden er af afgørende betydning
for gennemførelsen af foreningens langsigtede formål, og foreningen gør ligeledes
opmærksom på, at foreningen ikke vurderer, at en bindingsperiode af den nævnte
karakter kan eller vil være i strid med forbrugeraftalelovens § 28 (i dens nuværende
udformning).”
Dette foreslås ændret til:
Udmeldelse kan ske med 12 måneder skriftligt (herunder elektronisk) opsigelse til
foreningen til en måneds udgang. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har ikke krav
på nogen del af foreningens formue.
3. Begrundelse for ændringer af forskellige kontingent-medlemskategorier og
ændringsforslag herfor
Bestyrelsen foreslår at åbne op for, at bestyrelsen kan indgå partnerskaber mv. med
virksomheder, institutioner og fonde mv., der ønsker at bidrage til foreningens virke.
Under punkt 6, “Kontingent”, i vedtægterne fra 21. marts 2018 indstiller bestyrelsen
derfor, at der kommer nedenstående tilføjelse, således at bestyrelsen i fremtiden kan
indgå fx kollektive aftaler og partnerskaber (jf. forslag om kontingentfastsættelse) med
virksomheder, institutioner og fonde mv., der ønsker at støtte foreningen. Konkret kan det
fx være børnehaver, der besøger gården, når der ikke er så mange medlemmer, eller
virksomheder, der ønsker at bidrage med et fast beløb for at støtte foreningens erklærede
formål. Det forudsætter imidlertid, at sådanne aftaler får deres egen medlemskategori og
kan administreres af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller til følgende tilføjelse:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentet kan fastsættes forskelligt for forskellige medlemskategorier og afhængigt af
foreningens erhvervelser eller lignende, jf. 2.1.1.
4. Begrundelse for ændringer af vedtægten for opløsningen af foreningen og
ændringsforslag hertil
Bestyrelsen foreslår, at det præciseres, hvad der skal ske med foreningens formue i
tilfælde af opløsning:
I de nuværende vedtægter står der:
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Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med det i
vedtægterne fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.
Bestyrelsen foreslår i stedet følgende:
Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med det i
vedtægternes pkt. 2.1. nævnte formål.

M.v.h.
Bestyrelsen, d. 7. marts 2019
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