Vedtægter
Dansk Blåkvæg

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
1. Foreningens navn er Dansk Blåkvæg.
2. Dansk Blåkvæg hjemsted er postadressen for foreningens formand.
§ 2 Dansk Blåkvæg formål.
1. Dansk Blåkvægs formål er at:
1.1 Varetage medlemmernes interesser vedrørende avl og brug af Dansk Blåkvæg, herunder at udbrede
kendskabet til racen og dens muligheder i krydsningsavl med køer af andre racer
1.2 Koordinere og støtte avlsarbejde med Dansk Blåkvæg samt støtte krydsningsavl med Dansk Blåkvæg.
§ 3 Medlemmer.
1. Som aktive medlemmer kan Dansk Blåkvæg optage personer (personlige medlemmer) med interesse for
Dansk Blåkvæg. To personer kan tegne ét aktivt medlemskab, når de har samme postadresse og / eller
samme CHR-nummer (personlige medlemmer).
2. Dansk Blåkvæg kan optage virksomheder, organisationer og foreninger samt personer med interesse for
Dansk Blåkvæg som passive medlemmer. Personer kan som passive medlemmer ikke eje kvæg
3. Henvendelse om medlemskab sker til et bestyrelsesmedlem af Dansk Blåkvæg eller foreningens
sekretær, og indmeldelse sker skriftligt eller via e-mail
4. Medlemskabet tegnes for kalenderåret og er effektueret / træder i kraft, når kontingentet for
medlemskabet er betalt – i henhold til bestyrelsens beslutning
5. Medlemmer kan kun melde sig ud af Dansk Blåkvæg pr. 31. december ved skriftlig henvendelse eller via
e-mail til et bestyrelsesmedlem af Dansk Blåkvæg eller foreningens sekretær inden den 1. november
samme år. Udmeldte medlemmer har ingen andel i Dansk Blåkvægs eventuelle overskud eller formue og
kan ikke gøre krav på Dansk Blåkvægs ejendele eller kontante beholdninger.
6. Efter indstilling fra bestyrelsen betaler medlemmer i henhold til § 3, stk. 1 og 2 et årligt kontingent,
fastsat af den ordinære generalforsamling. Kontingentet gælder for det efterfølgende kalenderår.
§ 4 Blåkvæg Danmarks ledelse.
1. Generalforsamlingen er Dansk Blåkvæg højeste myndighed (§ 5).
2. En bestyrelse på fem personer leder Dansk Blåkvæg (§ 6).
3. Dansk Blåkvægs sekretær foranlediger, at der af bestyrelsesmøder bliver skrevet referat, som bestyrelsen
underskriver, samt af generalforsamlinger, som dirigenten underskriver.
§ 5 Generalforsamling.
1. Dansk Blåkvæg afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af juni måned. Alle
medlemmer samt inviterede gæster kan deltage i generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen og medlemmer, jævnfør § 3, stk. 1, kan skriftligt eller via e-mail fremsende forslag til
behandling på årets ordinære generalforsamling. Forslag skal være formanden eller sekretæren i hænde
senest den 1. april, i det bestyrelsen inden 15. marts i nyhedsbrev og/eller på Dansk Blåkvægs hjemmeside
skal meddele datoen for årets ordinære generalforsamling.
3. Bestyrelsen indkalder skriftligt til den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel – i
nyhedsbrev og / eller pr. post til hvert medlem, jævnfør § 3, stk.1 og 2. Indkaldelsen indeholder dagsorden
og bilag, herunder forslag til behandling samt revideret årsrapport
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra bestyrelsen og eventuelt beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg for 1 år af en suppleant til bestyrelsen.
8. Valg for 1 år af to folkevalgte revisorer og en folkevalgt revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
5. Medlemmer i henhold til § 3, stk. 1 og 2 har taleret, men kun medlemmer i henhold til § 3, stk. 1 har
stemmeret, og kun personlige medlemmer er valgbare. Hvert medlemskab har en stemme, og
medlemmerne kan ikke stemme ved fuldmagt. Kun en person pr. medlemskab er valgbar til bestyrelsen
eller som suppleant. Dog skal man have været medlem af Dansk Blåkvæg i tre år, inden man kan opnå valg
til bestyrelsen.
Der kan ikke være mere end en person fra samme familie i bestyrelsen. Det gælder far/søn, brødre/søstre
og svigerbørn.
Det årlige kontingent opkræves i kalenderårets første kvartal januar/februar/marts. For at få stemmeret til
årets generalforsamling skal kontingentet være foreningen i hænde senest 15. april samme år. Såfremt dette
ikke er sket betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen, og har derfor ingen stemmeret, førend en
eventuel ny indmeldelse er foretaget.
Såfremt et medlem bevidst undlader at indberette kælvninger korrekt uanset om foreningen har det
pågældende medlems tilladelse til at kunne trække beætningsdata fra CHR-registret eller ej, kan bestyrelsen
beslutte at annullere vedkommendes medlemskab af Dansk Blåkvæg.
6. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer og Dansk Blåkvæg opløsning sker ved simpelt
relativt flertal, det vil sige flest stemmer
7. Forslag til og valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen samt forslag om vedtægtsændringer eller
Dansk Blåkvæg opløsning sker skriftligt
8. Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen for to år ad gangen. På valg er skiftevis to og tre
medlemmer – første gang efter lodtrækning
9. Dansk Blåkvæg afholder ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst
10 medlemmer / medlemskaber, jævnfør § 3, stk.1, sender skriftligt krav herom til Dansk Blåkvægs formand
eller sekretær. Det fremsendte skal indeholde en begrundelse for kravet om en ekstraordinær
generalforsamling. Denne afholdes senest seks uger efter, at kravet er modtaget
10. Dansk Blåkvæg indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel hvert medlem, jævnfør § 3, stk. 1 og 2, til
ekstraordinær generalforsamling med formålet for denne samt dagsorden og bilag.
11. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Indkomne forslag
3. Eventuelt
12. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne personer, der har ydet en særlig
indsats for eller for Dansk Blåkvæg, som æresmedlem af Dansk Blåkvæg .
§ 6 Bestyrelsen.
1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er valgt for to år ad gangen. Efter valg af fem medlemmer til
bestyrelsen trækkes lod om to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved førstkommende ordinære
generalforsamling
2. Efter valg til bestyrelsen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen
sig med formand og næstformand
3. Bestyrelsen vælger Dansk Blåkvægs sekretær og kasserer. Disse to poster skal ikke nødvendigvis
varetages af medlemmer af bestyrelsen eller Dansk Blåkvæg.
4. Bestyrelsens flertal tegner Dansk Blåkvæg.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
6. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, efter at den valgte suppleant er blevet medlem af
bestyrelsen, kan de resterende bestyrelsesmedlemmer fortsætte som fuldgyldig bestyrelse indtil
førstkommende, ordinære generalforsamling. Der skal dog mindst være tre bestyrelsesmedlemmer.

7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget og fastsætter
retningslinjer for udvalgets arbejde. Medlemmer af nedsatte udvalg skal ikke nødvendigvis være medlem af
bestyrelsen eller Dansk Blåkvæg.
8. Bestyrelsen kan indgå aftaler med personer om at udføre særlige opgaver for Dansk Blåkvæg .
§ 7 Eksternt samarbejde.
1. Dansk Blåkvæg kan være medlem af Belgian Blue International, den internationale forening af avlere af /
avlsforeninger for Blåhvidt Kvæg
2. Dansk Blåkvæg søger samarbejde med relevante danske foreninger og organisationer.
§ 8 Årsrapport og revision.
1. Årsrapporten (regnskabet) følger kalenderåret.
2. Kassereren opstiller regnskabet og udarbejder en årsrapport hvert år inden den 1. april.
3. De folkevalgte revisorer gennemgår årsrapporten hvert år inden den 15. april og bekræfter
gennemgangen ved skriftlige bemærkninger i årsrapporten. Revisorerne har ved gennemgangen adgang til
alle bilag samt andre relevante informationer fra bestyrelsen.
§ 9 Vedtægtsændringer.
1. En ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling kan vedtage ændringer af Blåkvæg Danmarks
vedtægter. Afstemning herom sker skriftligt
2. Forslag til vedtægtsændringer afgøres ved kvalificeret, absolut flertal – nemlig, når mindst 2/3 af de
stemmer, der indgår i beregningen af afgørelsen, er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer indgår ikke i
beregningen.
§10 Dansk Blåkvægs opløsning.
1. Beslutning om Dansk Blåkvægs opløsning afgøres ved kvalificeret absolut flertal – nemlig, når mindst 2/3
af de stemmer, der indgår i beregningen af afgørelsen, er for forslaget ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Disse skal afholdes med mindst fire og højst otte ugers mellemrum. Blanke og
ugyldige stemmer indgår ikke i beregningen.
2. Ved Dansk Blåkvægs opløsning anvendes Dansk Blåkvægs formue efter vedtagelse på den
generalforsamling, der endeligt vedtager at opløse Dansk Blåkvæg.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2011 på Fruerlund, Fuglsangsvej 52,
8940 Randers SV. Disse vedtægter erstatter hidtidige vedtægter, vedtaget på den stiftende
generalforsamling den 10. november 1979, og som senest er ændret på ordinære generalforsamlinger den
31. maj 1997, 25. maj 2006 og 30. maj 2019 på Sevel Kro og på Menstrup Kro den 20. juni 2020
Mogens Stendal, dirigent i 1997 og 2006. I 2019 og 2020 var Jens Holm Danielsen dirigent.
Dansk Blåkvæg.

