
Udkast ti l reviderede vedtægter for Nordfyns Biavlerforening 
20-10 2017 
Nuværende tekst Forslag ti l ny tekst Bemærkninger 
§ 1 
Foreningens navn er Nordfyns 
Biavlerforening (NBF). 
 

§ 1 
Navn 
Foreningens navn er Nordfyns Biavlerforening (NBF). 
 

 
Ingen ændringer 

§ 2 
Det er foreningens formål at samle 
biavlere og andre interesserede i en 
lokalforening, der skal virke for biavlens 
fremme i det nordfynske område. NBF 
er medlem af Danmarks Biavlerforening 
(DBF). 
 

§ 2 
Formål. 
Det er foreningens formål at samle biavlere og andre 
interesserede i en lokalforening, der skal virke for biavlens 
fremme i det nordfynske område.  
 
NBF er medlem af Danmarks Biavlerforening (DBF). 
 

 
Ingen ændringer 

§ 3 
Foreningen optager aktive og passive 
medlemmer med interesse for biavl. 
Kun aktive medlemmer har stemmeret 
på generalforsamlingen og kan vælges 
til foreningens tillidsposter. Aktive 
medlemmer er samtidig medlem af DBF. 
Som passiv medlem optages personer, 
som ønsker at deltage i NBF’s 
aktiviteter og støtte foreningen med et 
lokalkontingent. 

§ 3 
Medlemskab: 
Foreningen optager aktive medlemmer og 
støttemedlemmer med interesse for biavl. Medlemskabet 
er personligt. Aktive medlemmer er samtidig medlem af 
DBF. Kun aktive medlemmer har stemmeret på 
generalforsamlingen og kan vælges til foreningens 
bestyrelse. Hvert medlem har én stemme. 
 
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig 
henvendelse til foreningen eller ved undladelse af 
kontingentbetaling. 

 
 
Betegnelsen ”passivt” medlem ændres til 
støttemedlem. Desuden præciseres, at 
medlemskabet er personligt. 
 
 
 
Ny tilføjelse. 
                                         

§ 4 
Medlemmer der direkte skader eller 
modarbejder biavlens interesser, kan af 
bestyrelsen ekskluderes. Eksklusion kan 
af begge parter ankes til en afgørelse 
på en generalforsamling. 
 

§ 4 
Eksklusion: 
Medlemmer, der skader eller modarbejder biavlens eller 
foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. 
Eksklusion kan af det ekskluderede medlem ankes til en 
afgørelse på en generalforsamling. 
 

 
 
Ordet ”direkte” er fjernet. 
 
”Begge parter” ændres til ”det ekskluderede 
medlem”. Da bestyrelsen har ekskluderet 
medlemmet, vil den ikke anke afgørelsen. 

§ 5 
Generalforsamlingen er foreningens 

§ 5 
Generalforsamling 

 
 



højeste myndighed. Den afholdes hvert 
år i november måned. 
Generalforsamlingen meddeles senest 
14 dage før afholdelse ved annoncering 
i ”Tidsskrift for Biavl”. Hvert medlem 
har 1 stemme, og kun fremmødte 
medlemmer har stemmeret. 
Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes efter bestyrelsens beslutning, 
eller når 2/3 af medlemmerne kræver 
det. 
 
Generalforsamlingen afholdes med 
følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Bestyrelsens planer og budget for 

det kommende år fremlægges, 
herunder fastsættelse af kontingent 
for det kommende år til NBF 

5. Forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 
 
Alle afstemninger afgøres ved 
almindelig stemmeflertal. Afstemningen 
skal være skriftlig, når blot et af de 
tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer kræver det. 
Formanden er at betragte som det 
direkte forbindelsesled mellem DBF og 
NBF, og deltager som delegeret i DBF’s 
generalforsamling. 
Kassereren har ansvaret for det 
økonomiske mellemværende mellem 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den afholdes hvert år i november måned. 
Generalforsamlingen meddeles senest 14 dage før 
afholdelse ved annoncering i ”Tidsskrift for Biavl”. Kun 
fremmødte aktive medlemmer har stemmeret, hver med 
én stemme.   
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet 

bestemmes af dirigenten) 
4. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse  
6. Fremlæggelse af bestyrelsens planer samt budget 

for det kommende år.  
7. Behandling af indkomne forslag, herunder 

fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 

suppleanter. I lige år vælges 3 medlemmer til 
bestyrelsen, i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. 

9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.  
 
Afstemningen skal være skriftlig, når blot et af de 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver 
det. 
 
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter 
bestyrelsens beslutning, eller når 2/3 af medlemmerne 
kræver det. 

 
 
 
 
Præcisering af, at kun aktive medlemmer har 
stemmeret. 
Sætning om ekstraordinær generalforsamling 
flyttes til ny paragraf. 
Ny formulering. 
 
Valg af referent er tilføjet. 
Valg af stemmetællere er tilføjet 
Ændring fra formandens til bestyrelsens 
beretning samt tilføjelse af ”og godkendelse 
heraf”. 
Tilføjelse af ”reviderede” og ”til godkendelse”. 
”Fremlæggelse af” er tilføjet. 
 
Fastsættelse af kontingent rykket fra pkt. 4 til 
pkt. 7.  
 
Præcisering 
 
 
 
 
 
 
 
”Formanden er at betragte som det direkte 
forbindelsesled mellem DBF og NBF, og deltager 
som delegeret i DBF’s generalforsamling.” flyttes 
 
Afsnittet ”Kassereren har ansvaret for det 
økonomiske mellemværende mellem DBF og NBF, 
og for foreningens samlede midler.” flyttes. 
 



DBF og NBF, og for foreningens 
samlede midler. 
Til vedtagelse af vedtægtsændringer 
kræves det, at mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for ændringen. NBF 
kan opløses, når det vedtages med 2/3 
af de afgivne stemmer på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger, 
der afholdes med mindst 1 måneds 
mellemrum. 
 

 Afsnittet ”NBF kan opløses, når det vedtages 
med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger, der 
afholdes med mindst 1 måneds mellemrum” 
flyttes. 
 

§ 6 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der 
vælges for en 2-årig periode med hhv. 
3 og 4 hvert andet år og 2 suppleanter, 
der vælges for en 1-årig periode. 
Suppleanter har ved bestyrelsesmøder 
møde- og taleret, men ingen 
stemmeret. Bestyrelsen vælger selv sin 
formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. 
Foreningens regnskabsår går fra 1. 
oktober til 30. september. Kontingent 
til NBF for aktive medlemmer opkræves 
sammen med kontingent til DBF 
(Danmarks Biavlerforening) af DBF på 
de af DBF fastsatte vilkår. Kontingent 
for passive medlemmer opkræves af 
NBF. 
 
 
 

§ 6 
Bestyrelsens sammensætning: 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-
årig periode med hhv. 3 og 4 hvert andet år, og 2 
suppleanter, der vælges for en 1-årig periode.  
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 
 
Suppleanter har ved bestyrelsesmøder møde- og taleret, 
men ingen stemmeret. Ved indkaldelse af en suppleant 
indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems 
valgperiode. 
 
Formanden er at betragte som det direkte 
forbindelsesled mellem DBF og NBF, og deltager som 
delegeret i DBF’s generalforsamling. 
 
Kassereren har ansvaret for det økonomiske 
mellemværende mellem DBF og NBF, og for foreningens 
samlede midler. 
 
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. 
september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføjelse for at få præcisering. 
 
 
Flyttet fra § 5 
 
 
Flyttet fra § 5 
 

§ 7 
Foreningen har 2 revisorer og 1 
suppleant. Revisorer vælges for 2 år af 

§ 7 
Revisorer: 
Foreningen har 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorer 

 



gangen. Én hvert år. Suppleanten hvert 
år. 

vælges for 2 år af gangen. Én hvert år. Suppleanten hvert 
år. 

§ 8 
Bestyrelsen holder møde, når 
formanden finder det fornødent, eller 
når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker 
det. Bestyrelsesmøder afholdes med 
mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når 3 af 
bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. 
Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. Kun 
fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan 
stemme. Der føres protokol over 
bestyrelsesmøderne. 
 

§ 8 
Bestyrelsesmøder: 
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det 
fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Bestyrelsesmøder afholdes med mindst 8 dages varsel.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed 
tæller formandens stemme dobbelt. Kun fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer kan stemme.  

Der tages referat af bestyrelsesmøderne og disse 
underskrives af mødedeltagerne på det først følgende 
bestyrelsesmøde. Et referat fra hvert bestyrelsesmøde 
offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

 
 
 
 
 
 
Beslutningsdygtig ændres fra ”3” til ”mindst 
halvdelen” (d.v.s. 4) 
 
 
 
Ændret formulering og tilføjelse. 
 

 
 

Ny § 9 
Kontingent: 
Kontingent til NBF for aktive medlemmer opkræves 
sammen med kontingent til DBF (Danmarks 
Biavlerforening) af DBF på de af DBF fastsatte vilkår. 
Kontingent for støttemedlemmer opkræves af NBF. 
 
Medlemskontingent erlægges årsvis forud. 
 
Kontingentrestance medfører automatisk tab af 
medlemskab og dermed også eventuelle valgte 
tillidsposter.                         
 

 
 
Var tidligere en del af §5. 
 
 
 
Ny tilføjelse. 
 
Ny tilføjelse. 



 Ny § 10 
Foreningens opløsning: 
NBF kan opløses, når det vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, 
der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Hvis 
foreningen opløses, skal foreningens formue overgå til 
Danmarks Biavlerforening. 

Var tidligere del af §5, men foreslås udskilt i 
selvstændig paragraf.  
 
 
Tidligere stod der ikke noget om, hvem 
foreningens formue skulle overgå til i tilfælde af 
opløsning. Dette bør fremgå af vedtægterne. 
Bestyrelsen foreslår, at formuen, i tilfælde af 
opløsning, overgår til Danmarks Biavlerforening  

§ 9 
Tidligere vedtægter for NBF af 9. 
november 2009 træder hermed ud af 
kraft. 
 
Således vedtaget på 
generalforsamlingen den  
 

Ny § 11 
Ikrafttrædelse: 
Tidligere vedtægter for NBF af 6. november 2012 træder 
hermed ud af kraft. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. 
november 2017 

 

 
 


