nimum.
§11
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år, og 2 suppleanter, som vælges for 1 år, dog således at en indtrådt suppleant følger pladsen i op til 2 år. I lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning kan der stemmes på så
mange kandidater, som der skal vælges. De kandidater, der ikke har opnået
valg til bestyrelsen, kan stille op til det efterfølgende valg af suppleanter. Ved
stemmelighed slås ”plat eller krone”.

Vedtægter for Ribe og
Omegns Biavlerforening

For foreningens generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder føres der beslutningsreferater, som fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der vælges hvert år en revisor og revisorsuppleant, som sidder i 1 år. Den
kandidat, der opnår næstflest stemmer er valgt til suppleant.
§ 12
Foreningen har ret til at stille delegerede til repræsentation til generalforsamlingen i Danmarks Biavlerforening i henhold til dens vedtægter.
§13
Disse vedtægter erstatter, efter deres vedtagelse, foreningens tidligere vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 2006 og den 8. oktober 2007.
Leo Nielsen

Ingvard Thomsen

Lars Pedersen

Jens Svendsen

Meta Nielsen

Vedtægter for Ribe og Omegns Biavlerforening.
§1
Foreningens navn er: Ribe og Omegns Biavlerforening.
Foreningens hjemsted er: Esbjerg Kommune, postadresse er c/o den til enhver tid værende formand.
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse samt ved møder,
kurser o.l. at fremme kendskabet til og interessen for biavl.

§3
Som medlem optages enhver med interesse for biavl. Foreningens medlemmer er samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening, og får tilsendt DBF’s
medlemsblad med mulighed for at benytte sig af de heraf følgende tilbud og
rettigheder. Dog kan nybegyndere de 2 første år optages som medlem uden
samtidig at være medlem af Danmarks Biavlerforening.
§4
Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af
bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan ankes til afgørelse på en generalforsamling.
§5
Medlemskontingent er det til enhver tid gældende kontingent til Danmarks
Biavlerforening plus kontingent til lokalforeningen, gældende et år forud.
Sidstnævnte kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer
er fritaget for at betale kontingent.
Udmeldelse skal ske senest ved kontingentets opkrævning.
§6
Personer og organisationer, der ikke er aktive biavlere kan være medlem af
foreningen uden samtidig at være medlem af Danmarks Biavlerforening, og
har derved tilsvarende pligter og rettigheder.
§7
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne skal finde
sted i foreningens hovedområde.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og
generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, jvf. dog § 9.
Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, og dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foreningens regnskab, som går fra 1/9 til 31/8.
Indkomne forslag, og diskussion af foreningens arbejde.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt. (under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning).

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Referat fra generalforsamlinger skal underskrives af dirigent og formand inden 14 dage.
§8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer skriftligt forlanger det. Den ønskede
dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal angives og tilstilles
foreningens medlemmer.
§9
Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, men ved vedtægtsændringer, herunder foreningens opløsning, fordres 2/3 af de mødte medlemmers stemmer på 2 hinanden uafhængige afholdte generalforsamlinger. Ved
foreningens opløsning overføres evt. overskydende midler til Danmarks Biavlerforening.
§ 10
Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks
Biavlerforening og Ribe og Omegns Biavlerforening. Kassereren har ansvar
for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og
Ribe og Omegns Biavlerforening.
Foreningens daglige ledelse varetages af formanden med bistand af bestyrelsen, som kan optage lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Til dette kræves dog forelæggelse og godkendelse på en generalforsamling,
samt underskrift af formand og næstformand. Ved eventuelt salg, sker dette
til højestbydende efter annoncering i Ribe- og Bramming Ugeavis som et mi-

