
Vedtægter for Brede Kogræsserforening 

 

§ 1. Foreningens navn er: Brede Kogræsserforening 

Foreningen har af Lyngby-Taarbæk Kommune fået stillet et areal vederlagsfrit til rådighed ved 

Brede Allé. 

Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

§ 2. Foreningens formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med  

- at foretage naturpleje med kvæg af eng og skovmose ved Brede, og 

- at give borgerne mulighed for at opleve græssende dyr i lokalområdet. 

 

§ 3. Medlemsoptagelse 

Alle kan optages som medlemmer. 

 

§ 4. Medlemsforpligtigelser 

Medlemmer medvirker til pasning og tilsyn med dyrene efter aftale med bestyrelsen. 

 

§ 5. Regnskab 

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Det er generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet. 

 

§ 6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned. Generalforsamlingen er foreningens 

højeste myndighed. 

  

§ 7. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen 

udsendes dagsorden for generalforsamlingen. 

Forslag til punkter, der ønskes behandlet af medlemmerne på den ordinære generalforsamling, skal 

være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 8. Dagsorden for generalforsamling 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse heraf. 

4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag og fastsættelse af kontingent.  

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 



Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt 

flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning. 

Der tildeles en stemme pr. medlem. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde. 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelsen, eller når mindst 

halvdelen af medlemmerne ønsker det. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Sammen med 

indkaldelse udsendes dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling. 

Reglerne for stemmeafgivning på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som for den 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 10. Bestyrelsen 

 Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 10 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen 

tegnes af formand og kasserer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Der udfærdiges beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, der skal godkendes af bestyrelsen på det 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

§ 11. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

 

§ 12. Foreningens opløsning 

Opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 6 uger efter den 

ordinære generalforsamling, på hvilken det er besluttet at foreslå foreningen opløst. Foreningens 

opløsning kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer vedtager det. Eventuel formue anvendes 

efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Fuglevad Vandmølle den 9. marts 2017. 

 

 


