Vedtægter for Foreningen Land & By ØSTjylland
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Land & By ØSTjylland.
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at informere om og skabe forståelse for livet på landet og landbrugets vilkår, Det
sker primært ved afholdelse af dyrskue og tilsvarende aktiviteter.
§3 Foreningens medlemskab af organisationer
Foreningen er relateret til Østjysk Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg og VejleFredericia Landboforening.
§4 Medlemmer og kontingent
Enhver, der udstiller på Det Østjyske Dyrskue og betaler tilmeldingsgebyr, optages som medlem.
Som medlem kan i øvrigt optages enhver, som støtter foreningens formål.
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.
Medlemskabet løber fra 1. juni til 31. maj.
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst to ugers varsel via Email.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes med 2 ugers
varsel via E-mail. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25% procent af
medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1.
december.
Navnene på landboforeningernes kandidater skal udsendes samtidigt med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Medlemmer af foreningen kan
rekvirere referatet i foreningens sekretariat.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal min. 50% af de fremmødte, undtagen i
forbindelse med vedtægtsændringer og opløsning 2/3 af de fremmødte
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af seks medlemmer til bestyrelsen, i henhold til paragraf 6
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Evt. nedsættelse af udvalg
11. Eventuelt
§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af ni medlemmer
Tre medlemmer udpeges af Østjysk Landboforening, Vejle-Fredericia Landboforening og Landboforeningen
Odder-Skanderborg. De tre landboforeninger udpeger hver en til bestyrelsen.
Som medlemmer vælges på generalforsamlingen. Man sidder for to år og halvdelen er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig formand og næstformand samt sekretær og kasserer. Sekretær og kasserer
behøver ikke at være medlem af foreningen eller bestyrelsen.
Såfremt formanden har forfald overtager næstformanden hvervet indtil næste ordinære eller
ekstraordinære generalforsamling.
Foreningerne ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heriblandt formanden eller næstformanden er
tilstede.
Formanden, eller i dennes forfald, næstformanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for,
at der føres referat af bestyrelsens beslutninger.
§7 regnskab og revision
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Revisorpåtegnet regnskab skal forelægges på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Eller ved en af disses forfald, formanden
eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§9 Hæftelse
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens
gæld.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens underskud.
§10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for forslaget.
§11 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Eventuel formue fordeles ved opløsning af foreningen. Beslutning om fordelingen af formuen tages af
bestyrelsen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2020.
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