VEDTÆGTER

VEDTÆGTER
FOR
KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

§ 1 Navn og Hjemsted
1. Organisationens navn er KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD (KF).

2. KF har hjemsted i København.

§ 2 Formål
1. KF’s formål er at virke til fremme af medlemmernes økonomiske rammevilkår ved
at koordinere og varetage faglige og politiske interesser for kvæg- og kødbranchens forskellige led.

2. KF realiserer sit formål og varetager sine funktioner via Landbrug & Fødevarer
(L&F).

§ 3 Medlemskab
1. Adgang til medlemskab af KF har:

1.1 Kreaturslagterier og kreaturslagteriselskaber

1.2 Forarbejdnings- og handelsvirksomheder samt landssammenslutninger af
samme inden for kvæg- og kødbranchen

1.3 Landssammenslutninger af foreninger samt af private erhvervsudøvere
inden for omsætning af levende slagtekreaturer og -kalve.

2. Anmodning om indmeldelse i eller udmeldelse af KF sker skriftligt.

3. Anmodning om indmeldelse behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Medlemmer kan med skriftlig begæring udtræde af KF med 12 måneders varsel til
en førstkommende 1. januar.

4. Hvis et medlem groft tilsidesætter bestemmelserne i KF’s vedtægter eller de af
bestyrelsen trufne beslutninger eller tilsidesætter øvrige forpligtelser over for KF,
kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

5. Medlemmer, som udmelder sig af KF, eller hvor medlemskabet ophører af anden
årsag, frigøres ikke for de forpligtelser, de har påtaget sig som medlem, før medlemskabets ophør.

6. Udmeldte medlemmer eller medlemmer, hvor medlemskabet ophører af anden årsag, har ikke krav på andel i KF’s formue.

§ 4 Kontingent samt hæftelsesforhold

1. Finansieringen af KF’s virksomhed sker ved medlemskontingenter, fondsmidler og
andre midler.

2. KF’s regnskabsår er 1. januar til 31. december.

3. Forud for regnskabsårets påbegyndelse behandler og fastlægger bestyrelsen virksomhedsplan og budget, herunder kontingentets størrelse, og beslutter at fremsende ansøgning om tilskud fra Kvægafgiftsfonden.

4. Kreaturslagterier og kreaturslagteriselskaber er forpligtet til på afregning til producent at oplyse kontingentbetalingen til KF på samme måde, som betalingen af afgiftsmidler fremgår.

5. Der udarbejdes en årsrapport til godkendelse i bestyrelsen.

6. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

7. KF hæfter over for tredjemand alene med sin formue, og intet medlem hæfter
personligt for KF’s forpligtelser.

§ 5 Bestyrelsen

1. KF ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:

1.1

De medlemmer, der er kreaturslagterier og kreaturslagteriselskaber, jf. § 3,
stk. 1.1.1, udpeger forlods hver ét bestyrelsesmedlem. Danish Crown A/S
udpeger herefter 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Hvert medlems bestyrelsesrepræsentanter afgiver stemme under ét med en samlet stemmevægt svarende til medlemmets markedsandel for slagtninger året forinden i
Danmark.

1.2

Forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og foreninger, jf. § 3,
stk. 1.1.2 vælger ved egen foranstaltning en repræsentant, der deltager i
bestyrelsens arbejde med observatørstatus med ret til at tale, men uden at
kunne afgive stemme.

2. De relative markedsandele beregnes hvert år pr. 31. december, og en eventuelt
ændret bestyrelsessammensætning træder i kraft fra 1. januar.

3. Udpegningsberettigede medlemmerne kan til enhver tid tilbagekalde en udpegning
og i stedet udpege ny bestyrelsesrepræsentant.

4. Konstituering finder sted på det første bestyrelsesmøde i kalenderåret og ellers efter behov. Hvis formand eller næstformand i løbet af året ikke længere er bestyrelsesrepræsentant, skal der på førstkommende møde ske nyvalg til den pågældende post.

5. Formanden repræsenterer KF i L&F’s virksomheds- og fællesbestyrelse.

6. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes forfald næstformanden.

7. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog bortfalder forslag, der ikke møder opbakning fra Danish Crown A/S stemmer og 1 privatejet
medlems stemmer.

8. Fremmødte repræsentanter fra Danish Crown A/S har i alle spørgsmål, der er optaget på dagsordenen for det pågældende møde, bortset fra forslag om ved-

tægtsændringer, ret til at stemme på vegne af ikke-tilstedeværende repræsentanter fra Danish Crown A/S.

9. Tilsvarende har fremmødte repræsentanter fra privatejede medlemmer i alle
spørgsmål, der er optaget på dagsordenen for det pågældende møde, bortset fra
forslag om vedtægtsændringer, ret til at stemme på vegne af ikke tilstedeværende
privatejerepræsentanter.

10. Danish Crown A/S og de privatejede medlemmer kan forud for et bestyrelsesmøde meddele formanden, at der på mødet ud over de udpegede repræsentanter vil
møde yderligere personer, der er enten valgte eller ansatte hos et medlem. De
pågældende har – medmindre formanden i det konkrete tilfælde bestemmer andet
– taleret.

11. Repræsentanterne for henholdsvis Danish Crown A/S og privatejede medlemmer
rådslår sig med de yderligere mødte personer, inden de afgiver deres stemme.

12. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året, og i øvrigt når en bestyrelsesrepræsentant ønsker dette. Dagsorden udsendes med 7 dages varsel.

13. Der optages referat af bestyrelsens møder. Referatet offentliggøres senest 8 dage
efter mødets afholdelse.

§ 6 Daglig ledelse

1. Den daglige ledelse af KF varetages af en sektordirektør, der ansættes og afskediges af den adm. direktør for L&F efter samråd med KF.

2. Sektordirektøren varetager og koordinerer løsning af KF’s opgaver i samarbejde
med relevante områdechefer i L&F.

§ 7 Tegning

1. Bestyrelsen disponerer over KF’s midler.

2. KF tegnes af bestyrelsens formand og KF’s sektordirektør i forening eller af bestyrelsens formand og næstformand i forening.

3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8 Vedtægtsændringer & opløsning

1. KF’s vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af bestyrelsesrepræsentanterne
stemmer for.

2. Opløsning af KF kan finde sted efter samme retningslinjer som gældende for vedtægtsændringer.

3. Er opløsning vedtaget, udpeger bestyrelsen samtidig et udvalg til at forestå likvidationen.

4. Organisationen er opløst, når bestyrelsen har godkendt det af likvidationsudvalget
udarbejdede regnskab, der samtidig skal indeholde forslag til disponering af KF’s
midler.

§ 9 Voldgift

1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem et medlem og KF, skal primært søges afgjort
af bestyrelsen.

2. Tvister, der ikke kan løses gennem forhandling, afgøres endeligt og bindende ved
voldgift i medfør af ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration)”. Hver part udpeger en voldgiftsmand, som i fællesskab
udpeger voldgiftsrettens opmand. Voldgiftsrettens sæde skal være i København.
***
Således godkendt og vedtaget af KØDBRANCHENS FÆLLESRÅDs repræsentantskab
på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. januar 2010 og efterfølgende
ændret af KØDBRANCHENS FÆLLESRÅDs bestyrelse på bestyrelsesmøder
den 28. oktober 2010, den 14. december 2010 og den 20. marts 2012.

