
Vedtægter for
Kultivator – lokal fremstilling med omtanke

§ 1. Navn og hjemsted
     Foreningens navn er ”Kultivator – lokal fremstilling med omtanke”, og hjemstedet er

Vordingborg kommune.

§ 2. Formål
      Foreningens formål er at udvikle og igangsætte lokal produktion og afsætning af
        lokale produkter for derigennem at støtte en helhedsorienteret og bæredygtig
         udvikling så der skabes arbejdspladser lokalt.
         Foreningens formål er derudover at formidle ideerne om småproduktion så bredt som
           muligt.
          Formålet søges opnået ved at udleje eller udlåne udstyr og lokaler til små
            erhvervsdrivende, der vil starte en lille, lokal produktion.
            Endvidere kan ydes rådgivning og vejledning, der kan hjælpe de små, lokale
            producenter.

§ 3. Medlemsforhold
     Stk. 1: Alle, der vil arbejde for foreningens formål kan blive medlemmer.
     Både private og virksomheder kan blive medlemmer.
     Der kan tegnes støttemedlemskab uden stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk. 2: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen

Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de som følge af
medlemskabet påhvilende forpligtelser.

Stk. 4: Et udtrædende eller ekskluderet medlem har intet krav på tilbagebetaling af
nogen art.

§ 4. Kontingent og bidrag
     Det årlige medlemskontingent og det mindste kontingent for støttemedlemmer
      fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Medlemmernes forpligtelser og rettigheder.

Medlemmerne er forpligtet til at fremme foreningens formål. Endvidere er
medlemmerne forpligtet til at indbetale det fastsatte kontingent.

Medlemmerne kan leje eller låne udstyr og lokaler til deres produktion.
Medlemmerne kan få råd og vejledning ved opstart og afsætning.
Bestyrelsen fastsætter takster for leje af lokaler og udstyr og beslutter, hvornår udlån
til medlemmer kan ske.
Medlemmerne kan deltage vederlagsfrit i foreningens arrangementer.
Støttemedlemmer kan ikke låne eller leje udstyr og lokaler



§ 6. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer valgt
blandt medlemmerne på en generalforsamling for 2 år ad gangen.
På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige 1 eller 3 bestyrelses-
medlemmer. Genvalg kan finde sted
Der vælges 1 eller 2 suppleanter hvert år.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3: Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil.

§ 7. Bestyrelsens arbejde:

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 2: Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt eller hvis 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der skal mindst holdes 3 bestyrelsesmøder om
året.

Stk. 3: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

Stk. 4: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed men er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt på bestyrelsesmøder.
Ved stemmelighed indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor beslutning kan træffes.

Stk. 5: Bestyrelsen kan ansætte en person, der skal bistå med fondsansøgninger og
myndighedskontakter i forbindelse med konkrete projekter.

§ 8. Generalforsamling.
Tidspunkt og indkaldelse:

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 14. marts

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og
skal indkaldes, når halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med
angivelse af begrundelse.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af begæringen.

Stk. 3: Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel med
brev eller mail.
Revideret regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling



Kompetence:
Stk. 4: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen:
Stk. 5: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter behandling af
følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og for

støttemedlemmer for det følgende regnskabsår.
11. Eventuelt

Stk. 6: Forslag fra medlemmerne, der skal til afstemning, skal være bestyrelsen i
hænde senest 31. december.

Stk. 7: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed,
medmindre andet følger af denne vedtægt.
Hvert medlem har kun en stemme.

Stk. 8: Afstemning skal finde sted skriftligt såfremt blot et af de tilstedeværende
medlemmer ønsker det.

Stk. 9: Afstemning kan ske ved fuldmagt, dog således, at hvert medlem kun kan
medbringe en fuldmagt

§ 9. Kapitalgrundlag:

Foreningens ansvarlige egenkapital kan udgøres af:

1. Bankindestående
2. Kontant kassebeholdning
3. Inventar og udstyr
4. Fast ejendom

Lån kan kun optages efter en generalforsamlingsbeslutning.



§ 10. Regnskab og formue:

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2: Overskud eller underskud overføres til det følgende regnskabsår.
Overskud kan ikke fordeles blandt medlemmerne

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en 
revisor blandt foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 11. Tegning og hæftelse:

Stk. 1: Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan dog meddele prokura til kassereren.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 12. Vedtægtsændringer:
        

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med
            2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13. Opløsning
       

Stk. 1: Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
         majoritet blandt samtlige medlemmer.
        Opnås denne majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling inden 

6 uger, på hvilken opløsningen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning skal aktiverne anvendes til fremme af foreningens
formål i andre sammenhænge. Indbetalte kontingenter tilbagebetales ikke og
foreningens aktiver kan ikke uddeles blandt medlemmerne.

§ 14. Voldgift:
Stk.1: Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Stk. 2: Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter
vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand.
I øvrigt henvises til lov om voldgift.


