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Vedtægter for Vestfyns Biavlerforening 
 

§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er Vestfyns Biavlerforening (VBF). Foreningen er en lokal forening un-

der Danmarks Biavlerforening (DBF). 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Assens og Middelfart kommuner. 

§ 2. Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er: 

 at skabe kontakt mellem biavlere, 

 at udbrede kendskab til og forståelse for bier og biavl. 

§ 3. Medlemskab 

§ 3a. Alm. og lokalmedlem 

Stk. 1. Enhver, der har interesse i foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. 

Stk. 2. Personer, der driver biavl, skal også være medlem af DBF. 

Stk. 3. Personer, der ikke driver biavl, men har interesse for foreningens arbejde, samt personer, 

som er medlem af DBF gennem medlemskab af en anden lokalforening under DBF, kan 

optages som lokalmedlem. 

Stk. 4. Aktive medlemmer, der har 5 bifamilier eller derunder, kan i forbindelse med pensionering 

el. lign. fortsætte som kun lokalmedlem. 

§ 3b. Kontingent 

Stk. 1. Til drift af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære 

generalforsamling. 

§ 4. Regnskab og revision 
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 5. Generalforsamling 

§ 5a. Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til 

hvert medlem. Dagsorden og regnskab udleveres på generalforsamlingen. 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres til formanden senest 

8 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, med 

følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af stemmetællere. 

3) Formandens beretning. 

4) Udvalgsberetninger. 

5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

6) Planer for det kommende år og budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 
7) Indkomne forslag. 
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8) Valg af formand. 
9) Valg til bestyrelsen. 
10) Valg af suppleant til bestyrelsen. 
11) Valg af revisorer. 
12) Valg af revisorsuppleant. 
13) Eventuelt. 

§ 5b. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne 

forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en be-

grundet dagsorden. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 21 dage efter, at krav herom 

er fremkommet, og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

§ 5c. Generalforsamlingsafgørelser 

Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i re-

stance med kontingent, har ikke stemmeret. 

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed undtagen i de tilfælde, hvor der til afstem-

ningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte 

medlemmer. 

Stk. 4. Afstemningen sker ved håndsoprækning; men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger 

det, skal afstemningen ske skriftligt. 

§ 6. Tillidsposter 
Stk. 1. Til at varetage foreningens daglige ledelse vælges en bestyrelse bestående af en formand og 

4 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår skiftevis hvert andet år. Desuden vælges hvert 

år en suppleant. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde med næstformand, kasserer og sekre-

tær. 
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Hvert år vælges 

en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 4. Det tilstræbes, at foreningen opretter udvalg til styring af foreningens aktiviteter. En repræ-

sentant for hvert udvalg beretter om årets aktiviteter på generalforsamlingen. 

§ 7. Foreningens tegning 
Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og næstformand eller kasserer eller af mindst 3 bestyrelses-

medlemmer. 

§ 8. Foreningens ophør 
Stk. 2. Beslutning om foreningens ophør kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinan-

den følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved for-

eningens ophør tilfalder eventuelle midler Danmarks Biavlerforening. 

 

Påtegninger: 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 

 

Dirigent:  


