
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Vedtægter for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

1. Navn, formål og hjemsted. 

1.1. Selskabets navn er "Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab". 

1.2. Selskabets formål er at fungere som et forum for debatten om bæredygtig brug af det 
åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø. 

1.3. Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune 

2. Medlemmer. 

2.1. Selskabet er en forening, der som medlemmer optager enkeltpersoner, foreninger, 
virksomheder og institutioner. 

2.2. Udmeldelse skal ske med 1 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 

2.3. Som æresmedlemmer kan repræsentantskabet efter indstilling fra Præsidiet optage 
danske og udenlandske personer, der i særlig grad har virket for selskabets og 
landbrugets fremme. 

3. Generalforsamlingen. 

3.1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. På denne kan al!e spørgsmål 
vedtages ved almindelig stemmeflerhed og i øvrigt efter disse vedtægters 
bestemmelser under forudsætning af, at spørgsmålet har været optaget på den 
offentliggjorte eller til medlemmerne udsendte dagsorden. Hvert medlem har en 
stemme på selskabets generalforsamlinger. Der kan på generalforsamlingen stemmes 
ved fuldmagt, idet hver fremmødt dog højst kan stemme med en fuldmagt. 

3.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 30 dages varsel ved bekendtgørelse i 
"Medlemsinformation" eller ved direkte meddelelse til medlemmerne samt på 
foreningens hjemmeside. Udkast til dagsorden skal vedlægges indkaldelsen. 

3.3. Præsidiet bestemmer hvor generalforsamlingen afholdes. 

3.4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Dagen for generalforsamlingen fastsættes af præsidiet. 

3.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når Præsidiet finder anledning dertil, 
eller når det skriftligt forlanges af mindst 50 af medlemmerne. Ekstraordinær 
generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til 
medlemmerne samt på foreningens hjemmeside. Udkast til dagsorden skal vedlægges 
indkaldelsen. 
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4. Dagsorden. 

4.1. Generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen udpeget dirigent. 

4.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende og påtænkte aktiviteter. 

2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

3) Valg af medlemmer til Præsidiet. 

4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne. 

5) Eventuelle forslag fra Præsidiet eller medlemmerne. 

6) Eventuelt. 

4.3. Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være Præsidiet i hænde senest 14 dage inden afholdelsen af 
generalforsamlingen. Præsidiet skal sikre, at indkomne forslag lægges på selskabets 
hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdelse. 

5. Selskabets ledelse. 

5.1. Selskabet ledes af et Præsidium. 

5.2. Præsidiet kan købe sekretariatsbistand af tredjepart til at forestå selskabets daglige 
drift, alternativt oprette selvstændigt sekretariat drevet af selskabet. 

6. Præsidiet. 

6.1. Selskabet ledes af et præsidium på 4-6 medlemmer, som vælges blandt selskabets 
medlemmer. Disse medlemmer vælges for en to-årig periode og kan genvælges. 

6.2. Der foretages valg til Præsidiet årligt, således at halvdelen af medlemmerne vælges i 
ulige år og den anden halvdel i lige år. 

6.3. Ved hvert valg til Præsidiet, vælges ligeledes en suppleant til Præsidiet. 

6.4. Præsidiet konstituerer sig hvert år og vælger Præsident og Vice-præsident. 

6.5. Præsidiet modtager mødepenge for deltagelse i Præsidiets arbejde. Størrelsen af disse 
fastsættes af Præsidiet under hensyn til hvad der er betimeligt og hvad lignende 
foreninger udbetaler i mødepenge. 

6.6. Skulle et præsidiemedlem afgå ekstraordinært i dennes valgperiode, indtræder den 
suppleant som er valgt samme år som det udtrådte medlem. I det tilfælde af, at denne 
suppleant ikke kan indtræde, indtræder den anden suppleant. Er det Præsidenten eller 
Vice-præsidenten som afgår, skal Præsidiet konstituere sig på ny. Kun hvis antallet af 
præsidiemedlemmer kommer under 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til 
valg af nye præsidiemedlemmer til erstatning af de fratrådte. 

6. 7. Præsidiet udarbejder en forretningsorden. 

6.8. Præsidiet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen, herunder Præsidenten eller 
Vice-præsidenten, er ti! stede. I tilfælde af stemmelighed i Præsidiet er Præsidentens, 
eller hvis han er fraværende, Vice-præsidentens stemme udslagsgivende. 
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7. Præsidiets opgaver. 

7.1. Præsidiet forestår den overordnede ledelse af selskabets aktiviteter og skal påse, at 
selskabet ledes i overensstemmelse med dets vedtægter og de af generalforsamlingen 
foretagne beslutninger. Præsidiet skal påse, at formueforvaltning og bogføring sker på 
en efter selskabets forhold betryggende måde. 

8. Selskabets sekretariat. 

8.1. Sekretariatet forestår selskabets daglige drift efter de af Præsidiet givne retningslinier 
og anvisninger. 

8.2. Præsidiet udpeger en "tegningsberettiget" blandt medarbejderne ansat i den 
virksomhed hvori der er købt sekretariatsbistand. Oprettes selvstændigt drevet 
sekretariat, udpeger Præsidiet en "sekretariatsleder". 

9. Specielle opgaver. 

9.1. Til løsning af specielle opgaver kan Præsidiet nedsætte særlige udvalg. Beretning om 
udvalgenes virksomhed kan efter præsidiets beslutning forelægges 
generalforsamlingen. 

10. Regnskab og revision. 

10.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

10.2. Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets 
økonomiske stilling samt resultatet og opgøres med hensyn til påbudte og nødvendige 
afskrivninger og henlæggelser. 

10.3. Regnskabet revideres af tre af generalforsamlingen valgte revisorer. Den ene af disse, 
som skal være statsautoriseret revisor, vælges for et år ad gangen. De to øvrige 
vælges for to år ad gangen blandt selskabets medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

11. Selskabets kapitalforhold. 

11.1. Af selskabets egenkapital udgør kr. 420.000 en bunden egenkapital, som ingensinde 
må antastes, men skal forblive intakt. Den fri egenkapital kan efter præsidiets 
bestemmelser anvendes til selskabets almindelige virksomhed. 
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12. Tegningsregel. 

12.1. Selskabet kan tegnes; 

1) af den af Præsidiet udpegede "tegningsberettigede" i forening med Præsidenten eller 
Vice-præsidenten, eller 

2) den af Præsidiet udpegede "sekretariatsleder'' i forening med Præsidenten eller Vice
præsidenten, eller 

3) af tre medlemmer af Præsidiet i forening. 

13. Ændringer. 

13.1. Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages efter at være behandlet og vedtaget på 
et Præsidiemøde og dernæst vedtaget på en generalforsamling med 2/3 flertal. 

14. Ophør af selskabet. 

14.1. Såfremt selskabet skulle ophøre med at bestå, fastsætter det sidst fungerende 
Præsidium med Justitsministeriets samtykke til hvilken anden institution af lignende art 
formuen skal overgå. 

14.2. Formuen kan ingensinde komme medlemmerne til gode. 

15. Ikrafttræden. 

15.1. Disse vedtægter er blevet behandlet efter§ 13.1. i de hidtil gældende vedtægter af 27. 
april 2007. Således er disse vedtægter blevet behandlet og godkendt på et 
præsidiemøde og dernæst vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 
2012. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 




