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Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød  
 
 

§1 Identifikation 
§1.1 Foreningens navn er Frederiksborg Biavlerforening Hillerød (herefter Foreningen) 

§1.2 Foreningens adresse er ℅ formandens adresse. 

§1.3 Foreningen er en lokalforening tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF) 

  

§2 Formål 
§2.1 Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til biavl og biavlens metoder. 

§2.2 Foreningen driver en skolebigård på Bjerggården, med det formål at vise biavlens metoder 
i praksis, og at skabe et socialt miljø for lokale biavlere. 

§2.3 Foreningen afholder kurser for personer, der ønsker at lære biavl. 

  

§3 Medlemskab 
§3.1 Som medlem kan optages enkeltpersoner og institutioner. 

§3.2 Der er tre typer medlemskab: 

 1) Ordinært medlemskab, der tilbydes personer og foreninger eller institutioner, der også er 
medlem af DBF. 

 2) Lokalmedlemskab, der tilbydes familiemedlemmer til ordinære medlemmerogpersoner 
tilknyttet foreninger eller institutioner som er ordinære medlemmer. 

 3) Æresmedlemskab kan af generalforsamlingen tildeles personer, der har udført et særligt 
påskønnet, langvarigt foreningsarbejde, eller anden særlig indsats til gavn for Foreningen. 
Æresmedlemskab er kontingentfrit. 

§3.3 Foreningens medlemskartotek føres af kassereren i samarbejde med DBF, og 
administreresefter gældende love og regler. 

§3.4 Medlemskab giver ret til at modtage løbende information fra Foreningen via sociale medier 
og mails, at deltage i skolebigården og ved generalforsamling, samt ved løbende 
foreningsarrangementer og andre medlemsfordele. 

§3.5 Manglende betaling af kontingent ved gentagen påmindelse eller meddelelse til DBF om 
ønsket overførsel til anden lokalforening betragtes som udmelding af Foreningen. 

  

§4 Generalforsamling 
§4.1 
 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ledes af en dirigent der ikke 
er medlem af bestyrelsen. 
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§4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober. 

§4.3 Der indkaldes til ordinær generalforsamling med oplysning om tid og sted, via opslag i 
“Tidsskrift for Biavl” for september. 

§4.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 

• Formandens beretning 

• Kassereren fremlægger regnskab, herunder forslag til kontingent og budget. 

• Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år) 

• Valg af medlemmer til bestyrelse og valg af suppleant 

• Valg af revisorer og valg af revisorsuppleant 

• Indkomne forslag 

• Eventuelt 

§4.5 Medlemmer kan stille forslag om punkter til afstemning på generalforsamlingen. De skal 
skriftligt forelægges for formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, og 
forslagsstiller fremlægger personligt forslaget på generalforsamlingen. 

§4.6 Endelig dagsorden offentliggøres på Foreningens hjemmeside 3 dage inden 
generalforsamlingen. 

§4.7 Alle fremmødte medlemmer har taleret. 

§4.8 En lovligt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 

§4.9 Ved afstemning har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.Alle 
afstemninger (se dog vedtægtsændringer), afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget. Punkter under “Eventuelt” er ikke til beslutning. 

§4.10 Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemning forgå skriftligt. Ved skriftlig afstemning 
vælges 2 stemmetællere, der hverken er forslagsstiller eller medlem af bestyrelsen. 

§4.11 Bestyrelse og revisorer vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer er på valg på skift, 
formand i lige år, kasserer i ulige år. Revisorerne afgår ligeledes på skift.  

§4.12 Bestyrelses- og revisorsuppleant er på valg hvert år. 

§4.13 Genvalg kan finde sted på alle poster. 

  

§5 Ekstraordinær generalforsamling 
§5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis enten et flertal i bestyrelsen ønsker det, 

eller hvis formanden skriftligt modtager 15 medlemmers ønske herom.  

§5.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder. 

§5.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med oplysning om tid og sted, dagsorden 
og relevante bilagoffentliggøres snarest i “Tidsskrift for Biavl” og i mail til samtlige 
medlemmer. 

§5.4 
 

Forslagsstillerne skal give møde på den ekstraordinære generalforsamling, og fremlægge 
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de rejste sager. 

§5.5 For den ekstraordinære generalforsamling gælder forhold som beskrevet under §4.5 til 4.10  

  

§6 Vedtægtsændringer 
§6.1 Ændringer i Foreningens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, og 

når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

  

§7 Bestyrelse 
§7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af mindst 6 medlemmer. 

Bestyrelsen kan uden generalforsamling eller vedtægtsændring udvides ved særlige behov. 

§7.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Mødernes afholdes efter behov, 
eller såfremt blot et bestyrelsesmedlem ønsker det. Der bør afholdes mindst et 
bestyrelsesmøde pr. kvartal. 

§7.3 Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med en 
næstformand og en sekretær. 

§7.4 Der føres en beslutningsprotokol for hvert bestyrelsesmøde. Denne protokol fremlægges til 
godkendelse senest ved det næste bestyrelsesmøde. 

§7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt 
formand eller næstformand er til stede. 

§7.6 Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

§7.7 Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 

§7.8 Fratræder kassereren midt i en valgperiode, varetager et andet bestyrelsesmedlem 
kassererens forpligtigelser til en ny er valgt på førstkommende generalforsamling. 

§7.9 Fratræder et bestyrelsesmedlem midt i en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen. 

§7.10 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

  

§8 Økonomi 
§8.1 Foreningens økonomiske midler anbringes i et pengeinstitut. 

§8.2 Formanden og kassereren tegner i fællesskab Foreningen. 

§8.3 Kassereren varetager den daglige økonomiske drift. Formanden har ret til indsigt i, men 
ikke dispositionsret over Foreningens konti. 
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§8.4 Kassereren fører Foreningens regnskab med bilag, og har pligt til at forevise et ajourført 
regnskab for bestyrelsen, når dette forlanges. Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. 
august. Årsregnskabet forelægges til revision inden 1. oktober. 

§8.5 Foreningens regnskab revideres af to revisorer. Årsregnskabet underskrives af kassereren 
efter påtegning af revisorerne, inden det fremlægges for generalforsamlingen. 

§8.6 De årlige medlemskontingenter (ordinært og lokalt) fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen og opkræves om muligt via DBF. 

§8.7 Bestyrelsen modtager løbende forslag fra medlemmer om foreningens drift og har i den 
sammenhæng dispositionsret over Foreningens midler. 

§8.8 Bestyrelsen kan vælge symbolsk at honorere et foreningsmedlem for en særlig indsats i 
Foreningens arbejde. 

§8.9 Ingen enkeltperson kan stilles ansvarlig for Foreningens økonomi. 

  

§9 Opløsning af Foreningen 
§9.1 Forslag til opløsning af Foreningen skal behandles på to på hinanden følgende 

ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

§9.2 Opløsning af Foreningen kan kun finde sted, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede 
stemmer for forslaget på hver af de i §9.1 nævnte ekstraordinære generalforsamlinger. 

§9.3 Foreningens evt. overskydende midler tilfalder ved opløsning DBF, som forpligtes til at 
anvende midlerne til udvikling indenfor biavl. 

§9.4 I tilfælde af sammenlægning med andre lokalforeninger under DBF, bortfalder §§9.1, 9.2 
og 9.3, og beslutningen kan træffes på en ordinær generalforsamling. 

  

  

 Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamling 6. Oktober 2021 

  

  

  

 


