
Foreningen       Dansk Tiroler Grauvieh    2016 

Vedtægter 

§1. Foreningens navn er Dansk Tiroler Grauvieh. 
Foreningens hjemsted er formandens adresse. Hjemmeside adressen er Grauvieh.dk 

§ 2. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til racen Tiroler Grauvieh og dens muligheder i dansk landbrug, samt støtte 
avlen med denne race.  

§ 3. Foreningen vil fremme forannævnte formål gennem et arbejde, der blandt andet består i at udbrede saglig og oplysende 
materiale om racen Tiroler Grauvieh og gennemførelse af individafprøvninger og kvalitetsforsøg. I det omfang foreningens 
økonomi tillader det skal foreningens arbejde bestå af: udgivelse af et medlemsblad, mulig oprettelse af en salgsorganisation for 
avls- og slagtedyr, deltagelse i dyrskuer og andre former for avls fremstilling – alt i nærmere kontaktforhold med foreningens 
medlemmer og landbrugsorganisationer.  

§ 4. Som medlemmer af foreningen kan optages såvel personer som organisationer.  

Medlemskabet tegnes for kalenderåret. Henvendelse om medlemskab sker til foreningens bestyrelse.  

Bestyrelsen kan nægte en medlemsoptagelse, såvel som bestyrelsen kan vedtage at ekskludere et medlem, der modarbejder 
foreningens formål. Afgørelser i så henseende kan indbringes til endelig afgørelse på en generalforsamling.  

Udmeldelse – bortset fra tilfælde af død – kan kun ske pr. 31. december ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse. 
Udmeldelsen skal ske senest den 1. december i det år, hvor den skal være gældende for det efterfølgende år. 

Kun medlemmer, som har betalt kontingent inden den 1. april i det år, hvor generalforsamlingen afholdes, har stemmeret. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Familiemedlemskab kan tegnes af 2 personer, der har samme adresse eller CHR nummer. 

Gratis medlemskab kan opnås ved første gangs anskaffelse af dyr i igangværende år. Som gratis medlem får man 
medlemsbladet, og man må deltage i foreningens arrangementer. Man har ikke stemmeret til generalforsamlingen. 

Udmeldte medlemmer har ikke andel i foreningens evt. formue eller, overskud, og de kan ej heller gøre krav på foreningens 
kontante beholdning eller ejendele. Efter 2 måneders restance slettes medlemskabet af foreningen. 

Medlemskontingentet besluttes på generalforsamlingen. 

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamling – såvel 
ordinær som ekstraordinær – sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med det af bestyrelsen fastsatte varsel – dog 
mindst 14 dage – og med angivelse af dagsorden.  

For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal dagsordenen indeholde følgende.  

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Konstituering af bestyrelsen skal ske senest 30 dage efter endt generalforsamling. 

Er man formand for bestyrelsen, kan man ikke samtidig være formand i udvalgene. 

Forslag, der fra medlemmers side ønskes gjort til genstand for behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt 
til formanden inden den 1. marts.   

 



§ 6. For en ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 

1. Det - eller de - forslag, der af medlemmer eller bestyrelse ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling 
med en kortfattet begrundelse herfor. 

2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
3.  Eventuelt. 

§ 7. Stemmeret for fysiske medlemmer kan kun udøves ved personligt fremmøde. Organisationer, der er optaget som 
medlemmer, stemmer ved den af den pågældende organisation udpegede repræsentant, der legitimerer sig ved behørig skriftlig 
fuldmagt.  

§ 8.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

§ 9.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved skriftligt forslag og afstemningen af den ordinære 
generalforsamling for 2 år ad gangen. 3 pers. er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand og sekretær/kasserer. Den sidstnævnte kan eventuelt vælges udenfor bestyrelsen.  
 

Bestyrelsesmedlemmerne skal have registrerede racerene Tiroler Grauvieh dyr. 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, dog kan hver familie og/eller husstand kun havde et enkelt medlem i 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen udpeger den eller de personer, der skal repræsentere foreningen udadtil i udvalg, komiteer eller organisationer, 
hvortil foreningen etablerer kontakt.  

På generalforsamlingen vælges to revisorer til at revidere regnskabet, og til snarest efter regnskabsperiodens udløb, at 
forelægge regnskabet for bestyrelsen med sin påtegning.  

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen, men skal indkaldes når en tredjedel af 
foreningens medlemmer skriftligt begærer dette og til bestyrelsen indsender dagsorden – jf. § 6.  

§ 11. Foreningen tilslutter sig efter behov: Tiroler Grauviehzuchtverband i Østrig. 

§ 12. Grauvieh-sæd, der sælges gennem foreningen, skal være DNA-testet hos et godkendt, dansk forskningscenter.  

§ 13. Vedtægterne kan på en generalforsamling ændres, når ændringen er bebudet ved indvarslingen, og vedtages med 2/3 af 
de afgivne stemmer. 

§ 14. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes med to tredjedeles majoritet på to – med mindst én og højst tre 
måneders mellemrum – afholdte generalforsamlinger. 

§ 15. Ved foreningens ophør tilfalder de overskydende aktiver til Dansk Kødkvæg. 

 

Således vedtaget på foreningens konstituerende generalforsamling i Grædstrup d. 20.03.1993 og med ændringer vedtaget på 
følgende generalforsamlinger: 

Ekstraordinær generalforsamling den 19.01.2002 i Skarrild 

Ordinær generalforsamling den 25.05.2002 i Haderup 

Ordinær generalforsamling den 22.05.2004 i Brændstrup 

Ordinær generalforsamling den 20.05.2006 i Gredstedbro 

Ordinær generalforsamling den 16.05.2015, på UCH; Holstebro. 

Ordinær generalforsamling den 23.04.2016, i Skarrild 


