Forslag til vedtægtsændringer d. 19 april 2021
Baggrund for forslaget
Vedtægtsændringerne er fremsat af bestyrelsen med henblik på at fremtidige
donationsgivere kan opnå fradrag jf. ligningsloven. Vi har tidligere ansøgt Skat, men fik
afslag. Vi har herefter gjort indsigelse og Andelsgaardes advokat Kim Meurs-Gerken har
på baggrund af indsigelsen haft et par samtaler med Skat og fremsat følgende forslag til
vedtægtsændringer.

På denne baggrund indstiller en samlet bestyrelse til følgende vedtægtsændringer til
vedtagelse, at § 2 ændres, og at der tilføjes en ny § 5, herunder 5.1, 5.2 og 5.3. Hertil at
der sker en tilføjelse til § 12.3, som bliver en ny § 13.3.

§ 2 : Formål
2.1 Formålet med Foreningen er på et almennyttigt grundlag til gavn for befolkningen:
2.1.1 at forske i og oplyse om bæredygtige modeller for landbrugsdrift i Danmark
2.1.2 at forske i og oplyse om bæredygtige måder, at dyrke jorden og skoven i Danmark
2.1.3 at forske i og oplyse om bæredygtige måder, at dyrke fødevarer i Danmark
2.1.4 at forske i hvordan man i fremtiden designer og opbygger bæredygtige gårde

Ny § 5: Foreningens Opgaver
5.1 Foreningens formål skal søges realiseret gennem opkøb, forpagtning, leje og
indgåelse af samarbejdsaftaler med henblik på drift af mindre landbrug. Tilsvarende
gælder i forbindelse med fremtidigt design, opbygning eller renovering af fremtidige
bæredygtige gårde. Alle midler som måtte tilfalde Foreningen kan alene anvendes til
projekter omfattet af formålsbestemmelsen, jfr. § 2 og jfr § 5.2.
5.2 Foreningen kan alene opkøbe, forpagte, leje og indgå samarbejdsaftaler om drift af
mindre landbrug, som er direkte knyttet til Foreningens formål. Ved tilrettelæggelsen
heraf er det bestyrelsens ansvar, at sådan aktivitet drives på forsvarlig og betryggende
vis.
5.3 Foreningen skal formidle bredt om sine aktiviteter og projekter.
Tilføjelse til § 12.3 (ny 13.3)

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med det i
vedtægternes pkt. 2.1 nævnte formål, som bl.a. kan være at overlade Foreningens formue

til en anden forening, fond, institution mv. hjemmehørende her i landet eller i et andet
EU/EØS, der har et tilsvarende eller lignende almennyttigt og bæredygtigt formål.

