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Forretningsorden for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer
F.m.b.A
1. Hjemmel og formål
Hjemmel

§ 1.1
I henhold til § 10 i vedtægterne for Landbrug & Fødevarer fastsætter
Primærsiden egen forretningsorden om Primærsidens organisatoriske
opbygning og virke.
§ 1.2
Landbrug & Fødevarer er registreret som erhvervsdrivende forening
under navnet Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. med CVR-nr.
25529529.

Formandskabet, jf. § 7.0 nedenfor, er registreret som bestyrelse i
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., men benævnes i denne forretningsorden som Formandskabet.

Formål

§ 1.3
Formålet med forretningsordenen er at fastlægge de nærmere regler
for:


Medlemskab



Afvikling af landsdelegeretmøder



Sammensætningen af Primærbestyrelsen



Opgaver og kompetencer



Procedurer omkring afholdelse af bestyrelsesmøder



Formandskab



Sektioner



Sektorer



Landsformandsmøder



Servicering af de omtalte organer



Ændringer i forretningsordenen
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2. Medlemmer
Medlemmer

§ 2.1
Medlemmer i Primærsiden er lokale landboforeninger, lokale fællesforeninger og regionale familielandbrugsforeninger (i det følgende
benævnt ”medlemsforeningerne”).

§ 2.2.
Primærbestyrelsen kan beslutte at optage andre landsdækkende organisationer eller foreninger inden for primærproduktion som medlemmer af Landbrug & Fødevarer. Sådanne medlemmer har ikke
stemmeret på delegeretmødet og vælger ikke delegerede til delegeretmødet.

3. Landsdelegeretmøder
Landsdelegeretmøder

§ 3.1
Landsdelegeretmødet er Primærsidens øverste myndighed, der udstikker linjerne for Primærbestyrelsens virke.

§ 3.2
Det ordinære landsdelegeretmøde afholdes hvert år i årets sidste
kvartal.

§ 3.3
Indvarsling til landsdelegeretmødet sker ved skrivelse fra Landbrug &
Fødevarer til medlemsforeningerne senest den 1. september.

§ 3.4
Adgang til landsdelegeretmødet har de delegerede og Primærbestyrelsen samt gæster og tilhørere efter Primærbestyrelsens beslutning.

§ 3.5
Landsdelegeretmøder afholdes i overensstemmelse med reglerne i
det af Primærbestyrelsen fastsatte ”Regulativ for afholdelse af landsdelegeretmøder m.v.” Hver andet år afholdes der valg af Primærbesty-
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relsens medlemmer, hvor dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


Valg af formandskab, idet Familielandbrugssektionen er sikret
repræsentation i formandskabet



Valg af formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
blandt denne sektors medlemmer



Valg af frit valgte repræsentanter for landboforeningerne samt
af en suppleant



Valg af 4 frit valgte repræsentanter til sektorbestyrelsen for
Landbrug & Fødevarer, Økonomi & Virksomhedsledelse med
særlig indsigt og interesse i området.

4. Primærbestyrelsens sammensætning
Sammensætning

§ 4.1
Ethvert medlem af en medlemsforening, der er optegnet i Landbrug &
Fødevarer som bedriftsmedlem, medarbejder/driftsledermedlem eller
som ægtefællemedlem er valgbart til Primærbestyrelsen.

Delegeretmødet kan beslutte, at repræsentanter for andre foreninger,
hvis virke skønnes af betydning for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer, kan indgå i Primærbestyrelsen, jf. § 2.2.

Primærbestyrelsen kan beslutte at supplere Primærbestyrelsen med
repræsentanter for andre organisationer eller producentgrupper. Sådanne repræsentanter deltager i Primærbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret og i Fællesbestyrelsens møder med taleret
og med stemmeret.

§ 4.2
Primærbestyrelsen, der vælges for to år ad gangen, består af følgende:
a.

Et formandskab bestående af en formand og 2 viceformænd, hvoraf den ene udpeges af Familielandbrugssektionen.

b.

4 medlemmer fra Familielandbrugssektionen, inkl. Fami-
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lielandbrugssektionens formand.
c.

Formanden for Sektionen for større Jordbrug.

d.

Medlemmer, der vælges af lokale landboforeninger:
-

e.

1 medlem for hvert af følgende geografiske områder:


Nordjylland



Midtjylland



Syddanmark



Østlige øer, inklusive Bornholm

Derudover vælges på delegeretmødet af og blandt landboforeningernes repræsentanter 4 frit valgte medlemmer
til Primærbestyrelsen.

f.

1 repræsentant for deltidslandmændene.

g.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Kvæg

h.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

i.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Økonomi & Virksomhedsledelse.

j.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

k.

Formanden for Økologisektionen

l.

Formanden for Erhvervsfjerkræsektionen

m.

Virksomhedssidens repræsentanter i det fælles formandskab.

n.

Primærbestyrelsen kan beslutte at supplere Primærbestyrelsen med personer, der ikke er medlem i en medlemsforening, jf. § 4.1, stk. 2 og 3.

o.

1 repræsentant for henholdsvis Dansk Gartneri, Dansk
Akvakultur, Dansk Pelsdyravlerforening og LandboUngdom deltager i Primærbestyrelsens møder som observatører, jf. § 4.1, stk. 3.

§ 4.3
Primærbestyrelsens sammensætning revideres for så vidt angår medlemmer nævnt under § 4.2.b og 4.2.e, hvert fjerde år, næste gang i
2018.

Revisionen skal ske efter reglerne i ”Regulativ for afholdelse af landsdelegeretmøder mv.”.
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§ 4.4
Primærsiden fastsætter selv honorar i forhold til egne bestyrelser –
herunder sektionsbestyrelser - jf. foreningens vedtægter § 19 stk. 2.

Primærsidens honorarregler og regler for honorar under vakance fastsættes årligt i ”Honorarpolitik for Primærsiden”.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fravær på grund af bestyrelsesmedlemmets midlertidige helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption indkaldes om muligt en stedfortræder, der modtager honorar i
stedfortræderperioden.

Bestyrelsesmedlemmet har ret til honorar i 9 måneder. Ved bestyrelsesmedlemmets fortsatte fravær herefter, fratræder bestyrelsesmedlemmet med ret til honorar indtil igangværende måneds udgang.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fravær på grund af permanent
mistet evne til at varetage hvervet, fratræder bestyrelsesmedlemmet
øjeblikkeligt med ret til honorar indtil igangværende måneds udgang.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fravær af familiemæssige årsager
fratræder bestyrelsesmedlemmet, når bestyrelsesmedlemmet ikke har
varetaget hvervet i 3 måneder, hvorefter bestyrelsesmedlemmet har
ret til honorar indtil igangværende måneds udgang.

Ved familiemæssige årsager forstås langvarig sygdom blandt nærtstående eller sorgperiode efter nærtståendes død. Ved nærtstående forstås forældre, søskende, ægtefælle / samlever, børn og børnebørn.

Bestyrelsens formand kan give samtykke til tidsbegrænset orlov uden
vederlag, når fraværet ikke skyldes bestyrelsesmedlemmets helbredstilstand. Orlov uden vederlag kan forlænges efter aftale med bestyrelsens formand, men orloven kan ikke overstige en samlet periode på 9
måneder, hvorefter bestyrelsesmedlemmet må fratræde uden honorar.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død, ophører retten til honorar ved
igangværende måneds udgang.
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For bestyrelsesmedlemmer, der indgår i Landbrug & Fødevarers Formandskab, ydes tillige et eftervederlag svarende til 3 måneders honorar.

Uanset bestemmelserne i § 4.4 har bestyrelsesmedlemmerne ikke ret
til honorar udover den igangværende valgperiode, medmindre bestyrelsesmedlemmet vælges til den efterfølgende valgperiode.

§ 4.5
I tilfælde af vakance foretages suppleringsvalg efter bestemmelserne i
”Regulativ for afholdelse af landsdelegeretmøder m.v.”.

5. Primærbestyrelsens opgaver og kompetencer
Opgaver

§ 5.1
Primærbestyrelsens overordnede opgave er i samarbejde med de
lokale landboforeninger, fællesforeninger og regionale familielandbrugsforeninger i overensstemmelse med formålsbestemmelsen for
Landbrug & Fødevarer at varetage danske landmænds erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser og skabe løsninger for
landmændene gennem målrettet og brugerstyret forskning og innovation, effektiv videnspredning, kommercielle aktiviteter og som leverandør af serviceydelser.

§ 5.2
Primærbestyrelsen arbejder for alle landmænds interesser uafhængigt
af landbrugets størrelse og produktionsform med respekt for de forskellige holdninger, som rummes i organisationen.

Beslutningskompetencer

§ 5.3
Primærbestyrelsen har kompetence til at træffe beslutninger og igangsætte aktiviteter på Landbrug & Fødevarers vegne for så vidt angår
emner, der vedrører Primærsiden.
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§ 5.4
Primærbestyrelsen fastlægger i samarbejde med Virksomhedsbestyrelsen, Fællesbestyrelsen og Formandskabet Landbrug & Fødevarers
strategi, politik, arbejdsområder og arbejdsopgaver i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i Landbrug & Fødevarer.

§ 5.5
Primærbestyrelsens medlemmer er tillige medlemmer i Fællesbestyrelsen, og Formandskabet i Primærsiden indgår i Formandskabet for
Landbrug & Fødevarer.
§ 5.6
Primærbestyrelsen fastsætter årligt størrelsen af medlemsbidraget til
Landbrug & Fødevarer.

Medlemsbidraget fastsættes med udgangspunkt i medlemsforeningens antal medlemmer, der via deres respektive foreninger opnår
indirekte medlemskab af Landbrug & Fødevarer. Der kan ikke fritages
for dette indirekte medlemskab af Landbrug & Fødevarer, hverken på
bedriftsniveau eller som en gruppe blandt medlemsforeningens medlemmer, medmindre medlemmet kan dokumentere, at der til stadighed
betales kontingent til Landbrug & Fødevarer via medlemskab af en
anden forening.

Primærbestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmer, der er repræsenteret i Primærbestyrelsen efter § 4.1., stk.3.

Kontingentet bidrager til varetagelsen af kerneopgaver i Landbrug &
Fødevarer og fastsættes efter drøftelse med det enkelte medlem.

§ 5.7
Primærbestyrelsen godkender budget og regnskab for Primærsidens
aktiviteter.

§ 5.8
Primærbestyrelsen udgør generalforsamlingen i LandbrugsMedierne
P/S og udøver alle de forvaltningsmæssige beføjelser som kapitalejer i
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forhold til partnerselskaber – herunder godkendelse af budget og årsrapport samt valg af medlemmer til partnerselskabers bestyrelser.

§ 5.9
Primærbestyrelsen kan selvstændigt eller sammen med Virksomhedsbestyrelsen eller andre nedsætte udvalg og indgå i samarbejde med
andre organisationer efter behov.

§ 5.10
Primærbestyrelsen foretager valg af Primærsidens repræsentanter i
nævn, råd, udvalg m.v., dog foretages valgene med respekt af fusionsaftalen af 30. september 2002 mellem Landboforeningerne og
Dansk Familielandbrug samt fusionsaftalen mellem De Danske Landboforeninger og Dansk Erhvervsjordbrug fra 1996.

§ 5.11
Primærbestyrelsen udarbejder et regulativ for landsdelegeretmødet,
herunder fastlægger kriterierne for forskellige kategorier af medlemmer i medlemsorganisationerne, indvarslingsfrister, valgprocedurer
m.v.

§ 5.12
Primærbestyrelsen udarbejder dagsordenen for landsdelegeretmødet.

§ 5.13
Primærbestyrelsen fastlægger kommissorium og forretningsordenen
for de sektorer, sektioner, udvalg og øvrige arbejdsorganer, som Primærbestyrelsen har nedsat.

§ 5.14
Forretningsordenen for Familielandbrugssektionen kan alene ændres
af Familielandbrugssektionens bestyrelse med efterfølgende godkendelse i Primærbestyrelsen.

§ 5.15
Forretningsordenen for Sektionen for større Jordbrug kan alene ændres af Udvalget for større Jordbrug med efterfølgende godkendelse af
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årsmødet i Sektionen for større Jordbrug og Primærbestyrelsen.

6. Konstituering og afholdelse af møder
Konstituering

§ 6.1
Primærbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter det ordinære landsdelegeretmøde eller et eventuelt ekstraordinært landsdelegeretmøde, på hvilket Primærbestyrelsen er valgt.

Møder

§ 6.2
Primærbestyrelsen afholder sædvanligvis 8 møder årligt, og i øvrigt så
ofte Formandskabet finder det nødvendigt, eller når 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom.

§ 6.3
Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning ved skriftlig
meddelelse til hver enkelt mødedeltager, sædvanligvis med 7 dages
varsel og ledsaget af en dagsorden.

§ 6.4
Såfremt et geografisk valgt bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan det pågældende medlem i sit sted sende
den i det geografiske område valgte suppleant. Forfald skal meddeles
Landbrug & Fødevarer senest dagen før mødet, og samtidig hermed
oplyses det, hvem der deltager i stedet for det pågældende bestyrelsesmedlem.

§ 6.5
Ved varigt forfald af en af de af landboforeningernes 4 frit valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanten for de af landboforeningerne
frit valgte i Primærbestyrelsen.

§ 6.6
Såfremt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan der mødes ved en suppleant i henhold til
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det pågældende udvalgs/bestyrelses egen forretningsorden.

§ 6.7
Forfald skal meddeles Landbrug & Fødevarer senest dagen før mødet,
og samtidig hermed oplyses det, hvem der deltager i stedet for det
pågældende bestyrelsesmedlem.

§ 6.8
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller en viceformand og er
beslutningsdygtige, når de er lovligt indkaldt, og mere end halvdelen af
medlemmerne er til stede. Primærbestyrelsen kan træffe beslutning
om, hvem der – ud over Primærbestyrelsen – kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 6.9
Alene Primærbestyrelsens medlemmer – eller ved deres forfald deres
suppleanter – har stemmeret i Primærbestyrelsen, jf. dog § 4.1, stk. 3.

§ 6.10
Alle afstemninger foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem af Primærbestyrelsen forlanger det. Øvrige afstemninger foregår ved
håndsoprækning.

§ 6.11
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne,
gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke).

§ 6.12
Ved personvalg, hvor der skal vælges flere personer, stemmes i samme valgrunde ved anvendelse af prioriteringsmetoden.

§ 6.13
Landbrug & Fødevarer udarbejder et beslutningsreferat af Primærbestyrelsens møder. Beslutningsreferatet sendes til Primærbestyrelsens
medlemmer. Under iagttagelse af den fornødne fortrolighed sendes
referatet til Virksomhedsbestyrelsens medlemmer, og medlemsforeningernes formænd orienteres om Primærbestyrelsens beslutninger.
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§ 6.14
Bestyrelsesmøder kan i særlige tilfælde afholdes telefonisk eller via
videokonference. Beslutninger kan ligeledes i særlige tilfælde træffes
skriftligt, herunder ved e-mail.

7. Formandskabet
Formandskabet

§ 7.1
Formandskabet forestår under formandens ledelse behandlingen af de
løbende sager, der hører under Primærbestyrelsens opgaver og kompetencer, samt sørger for den nødvendige koordination, så det sikres,
at der opnås en enhedsledelse.

§ 7.2
Møderne i Formandskabet ledes af formanden, og der afholdes så vidt
muligt møde mindst én gang om måneden. Direktionen deltager i
Formandskabets møder.

§ 7.3
Formandskabet er bemyndiget til at foretage valg af repræsentanter til
arbejdsudvalg, kommissioner m.v., hvor repræsentationen efter formandskabets vurdering i særlig grad indgår som en del af den løbende sagsbehandling. Tilsvarende er Formandskabet bemyndiget til at
træffe aftale med andre organisationer om fælles repræsentation i
nævn, råd og udvalg m.v. – alt under respekt af de tidligere omtalte
fusionsaftaler.

§ 7.4
Formandskabet kan aftale en indbyrdes arbejdsdeling og at virke som
hinandens stedfortrædere.

§ 7.5
Formandskabet kan pålægge ét eller flere bestyrelsesmedlemmer at
udføre bestemte funktioner.
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§ 7.6
Formandskabet forbereder bestyrelsesmøderne i samarbejde med
direktionen.

§ 7.7
Formandskabet sikrer et løbende samspil med formændene for henholdsvis Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Landbrug &
Fødevarer, Økonomi & Virksomhedsledelse for så vidt angår spørgsmål, der vedrører de fire driftsområder.

§ 7.8
Formandskabet deltager på Primærbestyrelsens vegne i erhvervspolitiske forhandlinger med regeringen og andre organisationer.

§ 7.9
Formandskabet er medlemmer af Virksomhedsbestyrelsen og indgår,
jf. § 5.5, i Landbrug & Fødevarers Formandskab.

8. Sektioner og sektorer
Sektioner

§ 8.1
Primærsiden er opbygget med følgende sektioner:

Sektorer

a.

Familielandbrugssektionen

b.

Sektionen for større Jordbrug

c.

Frøsektionen

d.

Erhvervsfjerkræsektionen og

e.

Økologisektionen

§ 8.2
Primærsiden er opbygget med Landbrug & Fødevarers særlige sektorer for:

a)

Kvæg

b)

Svineproduktion
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c)

Planteproduktion og

d)

Økonomi & Virksomhedsledelse

Sektorerne etableres med sektorbestyrelser.

Primærbestyrelsen kan ændre antal, benævnelse og fordeling af opgaver mellem Primærsidens sektorer.

Familiebrugssektionen

§ 8.2.1
Formålet med Familielandbrugssektionen er at sikre, at familielandbrugets særlige interesser varetages i Landbrug & Fødevarer.

§ 8.2.2
Sektionen repræsenteres særskilt i Primærbestyrelsen.

§ 8.2.3
Familielandbrugssektionen holder forud for landsdelegeretmødet et
selvstændigt årsmøde for de landsmødedelegerede fra de regionale
familielandbrugsforeninger.

§ 8.2.4
På årsmødet vælges sektionens formand og næstformand. Desuden
vælges på årsmødet sektionens 2 øvrige repræsentanter i Primærbestyrelsen. Sektionen afholder årsmøde hvert år, men kun valghandling
hver andet år. Sektionens formand er desuden sikret en plads i Primærbestyrelsen og i Primærsidens Formandskab.

§ 8.2.5
Familielandbrugssektionen ledes af en sektionsbestyrelse bestående
af formand, næstformand, formændene for de regionale familielandbrugsforeninger samt formændene for Familielandbrugssektionens
faglige repræsentantskaber. Sektionsbestyrelsen kan konstituere sig
med en 2. næstformand.

Sektionen for større

§ 8.3.1

Jordbrug

Sektionen for større Jordbrug er etableret med virkning fra 6. novem-
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ber 2014 på baggrund af en sammenlægning af Tolvmandssektionen
under Landbrug & Fødevarer og foreningen Danske Godser og Herregårde.

§ 8.3.2
Formålet med sektionen er at sikre rammevilkår, der gør det muligt at
drive et produktions- og indtjeningsorienteret jordbrug under lige konkurrence nationalt såvel som internationalt, at værne om den private
ejendomsret, og at bevare danske godser og herregårde med tilhørende kultur- og naturværdier.

§ 8.3.3
Sektionen repræsenteres særskilt i Primærbestyrelsen.

§ 8.3.4
Der afholdes hvert år i årets første kvartal et årsmøde for sektionens
medlemmer. På årsmødet vælges Udvalget for større Jordbrug på 5
eller 7 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Ved hvert årsmøde er 2 henholdsvis 3 eller 3 henholdsvis 4 af udvalgets medlemmer efter tur på valg. Frem til årsmødet 2016 gælder
særlige overgangsregler for valg til udvalget.

9. Landsformandsmøder
Møder

§ 9.1
Primærbestyrelsen afholder sædvanligvis 5 landsformandsmøder om
året. Møderne har karakter af at være orienterende, rådgivende og
giver mulighed for deltagelse i politikudvikling. Formandskabet kan
derudover i særlige situationer indkalde til landsformandsmøde med
kort varsel.

Deltagere

§ 9.2
Deltagere i landsformandsmøder er:
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Formændene for medlemsforeningerne eller en stedfortræder for
disse.



Medlemsforeninger med flere end 800 aktive medlemmer opgjort
pr. 20. august kan dog deltage med 2 eller flere repræsentanter,
idet foreningerne har ret til at være repræsenteret med 1 person
for hver påbegyndt 800 medlemmer.



Medlemmer af Primærbestyrelsen



Sektionen for større Jordbrugs formandskab eller stedfortrædere
for disse



De bestyrelsesmedlemmer af Familielandbrugssektionen, der
også er lokalformænd for en medlemsforening og Familielandbrugets Familieudvalgs formand.



Eventuelt andre efter bestyrelsens nærmere beslutning.

§ 9.3
Ved personsammenfald kan der ikke sendes stedfortræder.

10. Organisation
Sekretariatsopgaver

§ 10.1
Sekretariatet i Landbrug & Fødevarer udfører de af Primærbestyrelsen
og Formandskabet fastlagte sekretariatsopgaver.

Bladvirksomhed

§ 10.2
Primærsiden udgiver en ugeavis og magasiner gennem LandbrugsMedierne P/S.

11. Ændringer
Ændringer

§ 11.1
Ændringer i denne forretningsorden kan kun foretages på et landsdelegeretmøde. Ændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for
ændringen.

Forhold, der er omtalt i fusionsaftale mellem Dansk Familielandbrug
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og Landboforeningerne af 30. september 2002 kan alene ændres, hvis
ændringsforslaget er fremsat med hhv. opbakning fra 2/3 af Familielandbrugssektionens bestyrelse. Ændringer kan dog altid vedtages på
et delegeretmøde, hvis 85 pct. af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.
§ 4.2,c kan alene ændres, såfremt der er flertal herfor i Udvalget for
større Jordbrug. Ændringer til bestemmelsen kan dog altid vedtages
på et delegeretmøde, hvis 85 pct. af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.
§ 11.2
Primærbestyrelsen skal én gang årligt gennemgå forretningsordenen
med henblik på at sikre, at denne stedse stemmer overens med Primærsidens forhold.

Ikrafttræden

Denne forretningsorden for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer er
vedtaget på ekstraordinært landsdelegeretmøde den 3. juni 2009.

Forretningsorden er ændret ved landsdelegeretmøde den 10. november 2010, den 6. november 2013, den 6. november 2014, den 5. november 2015 og den 10. november 2016.
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