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Foreningen for ORIGENALER 

 
 
 

Vedtægter for 
”Foreningen for ORIGENALER” 
 
Gennemgået og godkendt af sidst afholdte GF d. 23-09-21 

 
 
§ 1 Navn og hjemsted 

 
Foreningens navn er Foreningen for ORIGENALER 

 
Foreningens adresse er i Randers Kommune 

 
 
 

§ 2 Formål 

 

Foreningens formål er at fremme bevaringen af Danmarks fødevaregenetiske ressourcer gennem 
formidling, netværksdannelse og kompetenceudvikling i hele fødevareværdikæden.   

Foreningen har desuden til formål at understøtte brugen af fødevarekonceptet ”ORIGENAL – Æd den 
og red den” og det dertil knyttede varemærke. 

 
 
 
 

§ 3 Medlemmer 

 
Som medlemmer af foreningen kan optages alle led i værdikæden: herunder landmænd, fødevare- 

producenter, fødevarevirksomheder, aftagere og forbrugere, der har interesse i at støtte op om for- 

eningens formål som beskrevet i paragraf 2. 

 
Det er en forudsætning for medlemskab, at man har betalt skyldigt kontingent. 
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§ 4 Organisation 

 

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen jf. § 5 

 
Det daglige arbejde varetages af et sekretariat, som er ansat af den institution, der ejer varemær- 

ket ORIGENAL. Det er i en opstartsfase muligt, at sekretariatet placeres hos en anden relevant ak- 

tør. 

 
Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en arbejdsgruppe under bestyrelsen, der bistår bestyrelsen i 

udvikling af nye forretningsstrategier for foreningens medlemmer. 

 
Foreningen indgår i samarbejde med den institution som har ejerskabet til varemærket ORIGENAL. 

 
 
 
 

§ 5 Bestyrelse 

 
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. 1 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af den institu- 

tion, der har ejerskab til varemærket ORIGENAL. De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges på 

generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med: Formand, næstformand, 

sekretær og kasserer. 

 
På generalforsamlingen vælges halvdelen af bestyrelsen for 1 år, og den resterende halvdel for to 

år. Det skal angives i referat fra generalforsamlingen hvilken valgperiode de valgte bestyrelses- 

medlemmer har. 

 
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden skønner, at det er nødvendigt eller når et flertal af besty- 

relsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt (kan også være på mail?) med angi- 

velse af dagsorden 

 

 

 
§ 6  Tegningsregler og hæftelse 
 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse.  
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

 

 
 
§ 7 Generalforsamling 
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Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal, og indvarsles ved skrivelse til de enkelte medlem- 

mer med mindst 3 ugers varsel. Indvarslingen skal indeholde dagsorden. 

 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

Dagsorden skal i overensstemmelse med gældende regler for foreningsdannelse minimum inde- 

holde: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Konstatering af tilstedeværende berettigede stemmer. 

4. Formandens beretning. 

5. Indkomne forslag. 

6. Regnskab ved kassereren. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

9. Valg af revisor og en suppleant. 

10. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skrift- 

ligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 
Endelig dagsorden skal udsendes til medlemmer mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

 
Hvis et medlem kræver det, skal afstemning foregå skriftligt, ellers foregår afstemninger ved hånds- 

oprækninger. Der kan desuden brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 

Kun personer med betalt kontingent har stemmeret ved generalforsamlinger. 

 
 

 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer 

eller mindst 20 % af foreningens medlemmer kræver dette og fremsender motiveret forslag til dags- 

orden til sekretariatet. 

 
Bestyrelsen kan optage yderligere dagsordenspunkter. 

 
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og afhol- 

delse skal ske højest 8 uger efter anmodning. 

 
 

 
 
 
§ 9 Ophør af medlemskab 
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Udmeldelse sker til sekretariatet. Et medlem, der ikke senest 12 uger efter påkrav har betalt skyl- 

digt kontingent, kan slettes som medlem. 

 
 
 
§ 10 Eksklusion 

 

Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, der efter bestyrelsens vurdering aktivt modarbej- 

der foreningens formål, som er defineret i paragraf 2. 

 
Bestyrelsen skal indstille et medlem til eksklusion i en skriftlig redegørelse, og denne skal prøves 

ved den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet blandt de 

fremmødte medlemmer ekskludere et medlem, der handler mod foreningens formål. 

 
 

 
§ 11 Vedtægtsændringer 

 
Ændringer i vedtægterne kræver indkaldelse til generalforsamling og kræver 2/3´s majoritet af de 

gyldige stemmer. 

 
 

 
§ 12 Foreningens opløsning 

 
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling. 

Opløsning kræver 2/3 majoritet af stemmerne. 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver overgå til beslægtede formål. 

Bestyrelsen fungerer indtil foreningens endelige opløsning. 

Foreningen er opløst, når det afsluttende regnskab er godkendt af revisor. 


