Vedtægter for Andelsselskabet LandbrugsLauget a.m.b.a.
§ 1 - Selskabets navn
Andelsselskabets navn er LandbrugsLauget a.m.b.a., herefter kaldet Selskabet.
Selskabet har hjemsted i Fakse kommune.

§ 2 - Selskabets formål
Selskabets formål er:
- at drive erhvervsmæssigt, økologisk, bæredygtigt landbrug på gården
Brinkholm, herefter Brinkholm.
- at produktionen planlægges mellem bestyrelsen og forvalteren(erne).
- at samle bønder og forbrugere om fælles interesser for lokal
fødevareproduktion, fødevarekvalitet, natur- og miljøhensyn, bæredygtighed,
dyrevelfærd, solidaritet og demokrati.
- at give forbruger-andelshaverne adgang til og indsigt i landbruget og
produkternes oprindelse og fremstillingsproces.
- at drive et frugtbart økologisk og etisk forsvarligt bæredygtigt landbrug til gavn
for andelshaverne og det omgivende samfund (statens regler for økologisk
jordbrug skal overholdes).
- at bringe landbrugsjord ud af økonomisk spekulation.
- at sikre bønder rimelige økonomiske vilkår og arbejdsforhold.
- at tilstræbe forbedring af natur, miljø og kvalitet i forhold til dyrkede og
videresolgte produkter, dyrehold, jorden og gården.

§ 3 - Andelshaverne og repræsentation
Stk. 1 Det kræver medlemskab i foreningen Andelsgaarde, herefter FA, at blive
andelshaver i Selskabet, da alle udstedte andelsbeviser ligger hos FA. Således er
medlemmerne i FA samtidig automatisk andelshavere i Selskabet. Kun myndige
andelshavere har stemmeret.
Stk. 2 Hvert medlem i FA har som andelshaver én stemme til Selskabets årlige
generalforsamling.
Stk. 3 Enhver myndig andelshaver kan give fuldmagt til en anden myndig
andelshaver. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end én andelshaver.

§ 4 - Hæftelse
Stk. 1 Selskabet har begrænset ansvar. Andelshavere hæfter højst med sin andel

for Selskabets økonomiske forpligtelser. Denne hæftelse kan kun gøres
gældende mod Selskabet eller Selskabets bo.
Stk. 2 Selskabet kan aldrig hæfte for andelshavere. Andelshavere kan aftage
Selskabets produktion, men har ikke ret til Selskabets ejendom eller driftsmidler.
§ 5 - Andelsbeviser
Stk. 1 Privatpersoner og juridiske personer kan træde ind i Selskabet som
andelshavere ved at tegne et medlemskab af Foreningen Andelsgaarde CVR-nr.
39 43 29 43 – www.andelsgaarde.dk.
Stk. 2 Der udstedes ikke andelsbeviser, med mindre bestyrelsen beslutter andet.
Bestyrelsen for Selskabet fører lister med andelshavernes navne registreret efter
medlemslisten i FA.
Stk. 3 Andelsbeviser kan ikke omsættes eller overdrages og kan ej heller stilles til
sikkerhed for en andelshavers økonomiske forpligtelser eller på anden vis
pantsættes.
Stk. 4 Ved ophør af medlemskab af FA udtræder andelshaveren samtidig af
Selskabet.
Stk. 5 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at eksklusion af en
andelshaver kan ske, hvis andelshaveren gentagne gange modarbejder
Selskabets interesser og intentioner eller gentagne gange overtræder
Brinkholms husorden.

§ 6 - Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Selskabet.
Stk. 2 Tidspunkt for generalforsamling:
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året, idet
generalforsamlingen skal afholdes senest 4 måneder efter regnskabsperiodens
ophør. Tidspunktet flugter altid med generalforsamlingen i FA.
Stk. 3 Varsling af generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder andelshavere til ordinær generalforsamling med mindst 3

ugers varsel. Indkaldelsen sker pr e-mail.
Stk. 4 Stemmeret: Alle andelshavere har stemmeret. Der kan ligeledes stemmes
ved fuldmagt.
Stk. 5 Dagsorden: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Valg af forperson, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og evt.
suppleanter m.v.
6. Diskussion af indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være et medlem af
bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal
(en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af 20 % af de mødedeltagende.
Stk.7 Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen kan indkalde til
ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages varsel. Dagsordenen
udarbejdes på basis af dagsorden til den ordinære generalforsamling, men
omhandler kun de relevante punkter. Hvis 1/3 af andelshaverne kræver det, kan
Selskabet afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det er bestyrelsens
ansvar at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af andelshaverne
ønsker det. Der indkaldes på samme måde, som hvis det er bestyrelsen, som
ønsker en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 - Bestyrelsen
Stk. 1 Selskabet ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen. Der er tale
om en arbejdende bestyrelse, der forestår den daglige drift sammen med en
direktør og forvalteren(erne) på Brinkholm.

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af minimum fem og op til ni medlemmer og det bør
tilstræbes, at der er et sammenfald med bestyrelsen i FA. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med en forperson og en kasserer, idet bestyrelsen forpligter
sig til, senest 14 dage efter nyvalg, at afholde konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsen kan optage flere bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende endeligt
vælges på førstkommende generalforsamling.
De nødvendige og ønskelige kompetencer i bestyrelsen er:
• Foreningsviden om frivilligt arbejde, inkl. økonomi.
• Viden om små landbrug, inkl. naturgenopretning.
• Kommunikation.
• Netværk til fonde, myndigheder og private virksomheder.
• Viden om andelsmodeller og nye sociale fællesskaber på landet.
• Bæredygtig renovering af gamle gårde.
Stk. 3 Bestyrelsen leder Selskabet i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen udpeger en
forvalter samt en direktør for selskabet, som altid er sammenfaldende med
direktøren for FA. Direktøren deltager i Selskabets bestyrelsesmøder.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, hvor bestyrelsen
kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver.
Stk. 5 Forpersonen - og i dennes fravær en eventuel næstforperson - indkalder og
leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden,
når forpersonen skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af
bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I sådanne tilfælde
afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til forpersonens
kundskab.
Stk. 6 Valgperiode:
Fire af bestyrelsesmedlemmerne er valgt for fire år. Hvis der er ni medlemmer i
bestyrelsen, er fem af medlemmerne valgt for fire år. De resterende medlemmer

er valgt for tre år. Dette sikrer et overlap og dermed en vis kontinuitet i
bestyrelsen.
Stk. 7 Suppleanter: Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen. Hvis medlemmer
af bestyrelsen udtræder før tid, vil bestyrelsen arbejde videre frem mod den
kommende ordinære generalforsamling, hvor nye medlemmer af bestyrelsen
vælges.

§ 8 - Driftsledelsen
Stk. 1 Driftsledelsen udgøres af forvalteren(erne) og direktøren.
Stk. 2 Direktøren og forvalteren(erne) er ansvarlig over for bestyrelsen for
planlægning af drift, vedligeholdelse af produktionsapparatet og udførelse af det
daglige arbejde – herunder at sikre andelshaverne adgang til landbruget, jf. § 2.
Stk. 3 Driftsledelsen udarbejder et overslag over kommende produktion og
naturgenopretning.
Stk. 4 Driftsledelsen holder bestyrelsen underrettet om alle væsentlige eller
principielle forhold og er forpligtet til at efterkomme bestyrelsens forskrifter.

§ 9 Regnskabsaflægning
Stk. 1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Bogføringen skal foretages efter almindelige regnskabsprincipper og i
henhold til bogføringsloven.
Stk. 3 Regnskabet revideres af den på Generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 4 Revisor har adgang til alt regnskabsmateriale og korrespondance.
Bestyrelsen og driftsledelsen skal bistå revisor med nødvendig information.
Stk. 5 Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og fremlægges med henblik på
godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at foretage
skift af revisor.

§ 10 - Lånoptagelse og overskudsfordeling
Stk. 1 Selskabets drift, nyanskaffelser, nybygning eller ombygning skal som
udgangspunkt finansieres ved Selskabets/FA’s egen drift, men kan også ske ved
optagelse af lån med pant i fast ejendom efter bestyrelsens og driftsledelsens
beslutning. Selskabets gæld må ikke overskride Selskabets til en hver tid
opgjorte aktiver.
Stk. 2 Selskabets overskud skal først bruges til at konsolidere Selskabet, dernæst
til at indrette faciliteter på Brinkholm til andelshaverne og for det tredje til
beslægtede, velgørende formål, jf. § 2. Bestyrelsen stiller forslag om anvendelse af
overskud og forslag til dækning af underskud.

§ 11 – Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan se på basis af forslag fra bestyrelsen eller
andelshavere og kan træde i kraft efter godkendelse på en generalforsamling.
Stk. 2 Ændringer af vedtægter kan alene ske med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§ 12 - Opløsning af Selskabet
Stk. 1 For at opløse Selskabet skal forslaget være vedtaget på to på hinanden
følgende generalforsamlinger. Forsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og
højst 6 måneders mellemrum. Der skal indkaldes til generalforsamling med
mindst en måneds varsel. Forslaget skal vedtages med mindst 4/5 af de afgivne
stemmer ved såvel første som anden samling. Den samme procedure gælder
ved forslag om ændring af § 2 og § 12.
Stk. 2 Er opløsningen vedtaget, nedsættes et likvidationsudvalg, som ikke
behøver at være andelshavere i Selskabet. Likvidationsudvalget afhænder
Selskabets aktiviteter på bedst mulige vilkår. Fremkommer likvidationen med et
underskud, dækkes dette kollektivt af andelshaverne med deres andel, jf. § 4.
Forekommer et overskud, disponerer generalforsamlingen over midlerne, jf. § 11
stk. 2 i overensstemmelse med Selskabets formål, jfr. § 2.

Stk. 3 Selskabet er opløst, når generalforsamlingen har godkendt
likvidationsregnskabet og overskud/underskud er fordelt.

§ 13 - Tvister
Stk. 1 Ved uoverensstemmelse mellem Selskabet på den ene side og en eller flere
andelshavere på den anden side skal bestyrelsen søge forlig. Er dette ikke muligt,
afgøres tvist ved i henhold til dansk rets almindelige regler med Retten i Roskilde
som værneting.

§ 14 Fortolkning og andet
Stk. 1 Hvis der opstår situationer, hvor der er tvivl om, hvordan vedtægterne skal
fortolkes, er det bestyrelsen, som foreningens øverste myndighed mellem
generalforsamlingerne, som tolker vedtægterne.
Stk. 2 Hvis problemstillingen er meget principiel, kan bestyrelsen også bringe det
op på en generalforsamling. Når vedtægter fortolkes i bestyrelsen eller på en
generalforsamling, fastholdes følgende:
a. Altid holder hele foreningens interesser for øje
b. Vurderer intentionerne bag de eksisterende vedtægter
c. Ser på, om der eksisterer en praksis på området. Har der tidligere været
lignende sager i foreningen, og hvordan har man tolket de relevante paragraffer i
de tilfælde.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 17. juni 2001, med
ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 15. juni 2002, 15. juni 2003, 13. juni
2004, 12. juni 2005, 18. juni 2006, 22. juni 2008, 21. juni 2009, 25. oktober 2009, 20.
juni 2010 og 21. november 2010, 11. juni 2011, 10. juni 2012, 29. juni 2014, 11. juni 2017,
16. juni 2019, 14. juni 2020, 26. april 2022.
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