
 

Vedtægter for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
 
Kapitel 1: Organisation 

  

Indledning § 1 

Disse vedtægter er oprindeligt godkendt af Landbrug og Fødevarers Fælles-

bestyrelse som led i aftalen om fusion mellem Landbrugsraadet, Dansk 

Landbrug og Danske Slagterier af 3. juni 2009.  

  

Navn og hjemsted § 2 

Foreningens navn er Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 

 

Foreningen driver også virksomhed under binavnene L&F F.m.b.A. og Da-

nish Agriculture & Food Council F.m.b.A. 

 

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 

 

Foreningen er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 25529529. 

 

Formål § 3 

Det er foreningens primære formål som erhvervsorganisation at varetage 

jordbrugs- og fødevareerhvervets interesser. 

 

Foreningen kan realisere dette formål ved bl.a.: 

a) at sikre faglig udvikling og formidling af viden med henblik på en 

konkurrencedygtig og bæredygtig produktion af høj kvalitet 

b) at sikre, at der udføres forskning, forsøg, undersøgelser og udvik-

ling af systemer og metoder til hele jordbrugs- og fødevareerhver-

vet 

c) at understøtte en kompetent og konkurrencedygtig rådgivning til er-

hvervets rådgivningsvirksomheder 

d) at udvikle og drive kommercielle aktiviteter, der medvirker til løsning 

af erhvervets behov, herunder eje, drive og forestå avlsarbejdet i 

avlssystemet DanAvl samt deltage i markedsføringen af avlsmateri-

alet og værktøjer til styring af avlen og optimering af produktionen 
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e) at udføre sundhedskontrol og sundhedsovervågning i husdyrpro-

duktionen og laboratoriedrift samt deltage i bekæmpelsen af uøn-

skede husdyrsygdomme  

f) at levere konsulent- og serviceydelser, der medvirker til løsning af 

erhvervets behov 

g) at sikre en effektiv varetagelse af erhvervets interesser, udviklings-

muligheder, gennemslagskraft og omdømme - såvel nationalt som 

internationalt,  

h) at arbejde for erhvervets udviklingsmuligheder, herunder sikre den 

private ejendomsret, 

i) at sikre sammenhold i hele værdikæden – fra jord til bord, 

j) at lade medlemssektorer opsamle midler på udviklingsfonde med 

henblik på bl.a. efter indstilling fra den pågældende medlemssektor 

at foretage uddeling af midler, der kommer den pågældende sektor 

til gode efter kriterier besluttet af den samme sektors bestyrelse. 

k) at yde økonomiske bidrag til uafhængige institutioner, der gen-

nemfører forskning, udvikling og videnformidling relateret til 

jordbrugs- og fødevareerhvervet, og som er underlagt retnings-

linjer for god videnskabelig praksis. 

 

Foreningen kan realisere sit formål gennem datterselskaber eller associe-

rede virksomheder. 

 

 

 

 

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent 

  

Medlemskab § 4 

Medlemmer af foreningen er: 

 

a) enhver der pr. 1. januar 2009 var medlem af Landbrugsrådet, Dansk 

Landbrug eller Danske Slagterier 
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b) enhver der senere efter ansøgning er godkendt som medlem jf. ne-

denfor, og som ikke senere har meldt sig ud jf. § 6. 

 

Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer, foreninger mv., 

som har interesser indenfor og tilknytning til jordbrugs- og fødevareerhver-

vet. 

 

Medlemskategorierne er A-medlemmer og B-medlemmer samt R-medlem-

mer. 

 

A-medlemmer kan via medlemskabet få indflydelse med stemmeret via til-

knytning til enten: 

• Virksomhedssiden eller 

• Primærsiden   

 

B-medlemmer og R-medlemmer har ikke stemmeret. 

 

Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen fastsætter i deres forret-

ningsorden selv retningslinjer for optagelse af A-medlemmer på henholdsvis 

Primærsiden og Virksomhedssiden, samt af de respektive bestyrelser.  

 

Fællesformandskabet jf. § 10 godkender optagelse af B-medlemmer. 

 

Formandskabet for Virksomhedsbestyrelsen godkender optagelse af R-med-

lemmer. 

  

Medlemskabets om-

fang og kontingent 

§ 5 

Medlemskabet af foreningen giver adgang til ydelser i forhold til det til en-

hver tid vedtagne budget. 

 

Fællesbestyrelsen fastsætter i et kontingentregulativ de overordnede ret-

ningslinjer for kontingentberegningen til foreningen. 

 

Medlemmerne har pligt til at indberette de oplysninger, der er en forudsæt-

ning for kontingentberegningen. 
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Medlemskabets ophør § 6 

Medlemmer kan ved skriftlig meddelelse stilet til KoncernØkonomi & Service 

i Landbrug & Fødevarer udmelde sig af foreningen med 12 måneders varsel 

til en førstkommende 1. januar.   

 

Fællesbestyrelsen jf. § 11 kan ekskludere medlemmer af foreningen, så-

fremt medlemmet ikke overholder vedtægterne eller groft modarbejder for-

eningens formål eller skader dets virksomhed. 

  

Hæftelse § 7 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

 

Medlemmerne har intet krav på foreningens formue. 

 

Overskud fra de aktiviteter, som foreningen varetager, skal anvendes til at 

fremme foreningens formål.  

 

Om fordeling af formue ved likvidation se § 21. 

  

Organisation § 8 

Foreningen er organiseret i en primærside og en virksomhedsside med egne 

bestyrelser og fællesbestyrelse, jf. § 9. 

 

Primærsiden og virksomhedssiden er organiseret med en række sektorer 

med egne sektorbestyrelser. 

 

Primærbestyrelsen og virksomhedsbestyrelsen fastsætter kommissorier og 

forretningsordener for de respektive sektorer. 

 

  

Kapitel 3: Ledelse 

  

Ledende organer § 9 

Foreningens organer er Primærbestyrelsen, Virksomhedsbestyrelsen, Fæl-

lesbestyrelsen, Formandskabet og direktionen. 

  

Primærbestyrelse og  

Virksomhedsbesty-

relse  

 

§ 10 

Primærbestyrelsen består af et vekslende antal medlemmer, der udpeges 

og vælges som bestemt i Forretningsorden for Primærsiden. 

 



  

 5 

Virksomhedsbestyrelsen består af et vekslende antal medlemmer, der udpe-

ges og vælges som bestemt i Forretningsorden for Virksomhedssiden. 

 

Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen har kompetence til at træffe 

beslutninger på foreningens vegne vedrørende henholdsvis primærrettede 

og virksomhedsrettede emner eller områder. 

 

Kompetencen til at behandle emner, som har betydning hos både Primær-

bestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen fastlægges og koordineres af For-

mandskabet jf. § 14, med udgangspunkt i den af Fællesbestyrelsen fastlagte 

overordnede arbejdsdeling.  

 

De to bestyrelser kan efter behov - selvstændigt eller sammen - nedsætte 

faglige eller politiske udvalg.  

 

Der er gensidig repræsentation i de to bestyrelser, idet Formandskabet er 

medlemmer - med stemmeret - af begge bestyrelser, og Landbrug & Føde-

varers administrerende direktør er sekretær for begge bestyrelser. 

 

Primærsiden og virksomhedssiden vedtager selvstændigt egen forretnings-

orden, herunder om sammensætning, konstituering, mødefrekvens, udpeg-

ning til formandskab, beslutningsdygtighed, stemmefordeling mv. 

 

Primærsiden involverer sig ikke i virksomhedssidens aktiviteter og beslutnin-

ger og virksomhedssiden involverer sig ikke i primærsidens aktiviteter og be-

slutninger. 

 

Uoverensstemmelser mellem primærsiden og virksomhedssiden vedrørende 

politiske forhold og udmeldinger behandles af Formandskabet og kan ved 

væsentlig eller principiel uoverensstemmelse forelægges Fællesbestyrelsen.   

  

Fællesbestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Medlemmerne af henholdsvis Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrel-

sen udgør tilsammen Landbrug & Fødevarers Fællesbestyrelse, der er for-

eningens øverste myndighed.  
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Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen kan lade deres bestyrelser 

supplere med repræsentanter, som skønnes at have betydning for bestyrel-

sesarbejdet eller for Landbrug & Fødevarer. Sådanne repræsentanter kan 

deltage i henholdsvis virksomhedssidens eller primærsidens bestyrelsesmø-

der med taleret men uden stemmeret, og er medlemmer af Fællesbestyrel-

sen med taleret men uden stemmeret - tilhørende den side, som de er til-

knyttet. 

 

Fællesbestyrelsens opgave er at:  

• drøfte og udstikke den overordnede strategi for foreningen – på 

baggrund af oplæg fra de to bestyrelser.  

• vedtage foreningens vedtægter.  

• godkende foreningens budget samt årsrapport – efter indstilling fra 

fællesformandskabet. 

• fastlægge den overordnede arbejdsdeling mellem de to bestyrelser 

i forhold til sager af tværgående karakter. 

• tjene som inspirations- og netværksforum for foreningens medlem-

mer. 

• vælge formand og næstformand for foreningen.  

  

Fællesbestyrelsens 

møder 

§ 12 

Fællesbestyrelsen mødes to gange årligt eller efter behov.  

 

På mødet i 2. kvartal skal årsrapporten for det forløbne regnskabsår fore-

lægges til godkendelse i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrap-

port kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervssty-

relsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

 

På mødet i 4. kvartal forelægges forslag til budget for det kommende regn-

skabsår til beslutning. Fællesbestyrelsen kan ikke ændre dispositioner, der 

er besluttet af henholdsvis Primærsiden eller Virksomhedssiden, og som 

alene vedrører disses forhold. 

 

Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsens medlemmer har lige stor 

indflydelse/lige mange stemmer i Fællesbestyrelsen (paritet), men behøver 

ikke at have lige mange medlemmer. 
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Primærbestyrelsens medlemmer kan møde ved stedfortræder. Virksom-

hedsbestyrelsens medlemmer kan stemme ved fuldmagt, dog kan én person 

maksimalt møde med fire fuldmagter.  

 

Formandskabet har ansvaret for at indkalde til møde. Møderne indkaldes så 

vidt muligt med minimum otte dages varsel. 

  

Fællesbestyrelsens  

beslutningsdygtighed 

§ 13 

Møderne, der ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, 

er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af Fællesbestyrelsens med-

lemmer – svarende til stemmevægte, herunder formanden eller næstforman-

den er til stede.    

 

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 20 og § 21 om 

vedtægtsændringer og opløsning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Når ét medlem forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning. 

 

Ved hvert møde tages beslutningsreferat af de førte forhandlinger og trufne 

beslutninger, herunder mindretalsholdninger. Er der ikke inden otte dage ef-

ter udsendelsen gjort skriftlig indsigelse fra de i mødet deltagende medlem-

mer, betragtes referatet som godkendt. 

  

Formandskab § 14 

Der etableres et formandskab bestående af i alt seks medlemmer - tre fra 

Primærbestyrelsen og tre fra Virksomhedsbestyrelsen. 

 

Formandskabet har til opgave at: 

• sikre koordination mellem Primærbestyrelsen og Virksomhedsbesty-

relsen 

• sikre, at den daglige ledelse af foreningen varetages på tilfredsstil-

lende måde, i overensstemmelse med Fusionsaftalen af 3. juni 

2009, vedtægterne og den af Fællesbestyrelsen vedtagne politik og 

de økonomiske rammer 

• ansætte og afskedige den administrerende direktør og den øvrige 

direktion i samråd med den administrerende direktør 

 

Formandskabets opgaver beskrives nærmere i en af Fællesbestyrelsen ved-

taget forretningsorden for Formandskabet.   
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Formandskabet registreres som foreningens bestyrelse i Erhvervsstyrelsen. 

 

Valg af formand, næst-

formand og formand-

skab 

§ 15 

Fællesbestyrelsen konstituerer sig hvert år ved Fællesbestyrelsens møde i 

fjerde kvartal.  

 

Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen fastsætter i egne forret-

ningsordener, hvordan der vælges til Formandskabet. 

 

Fællesbestyrelsen vælger formand og næstformand for foreningen blandt 

Formandskabets seks medlemmer. 

 

Formand og næstformand skal komme fra hver sin bestyrelse.    

 

Først vælges en formand blandt alle seks medlemmer af Formandskabet. 

Dernæst vælges en næstformand blandt den del af Formandskabets med-

lemmer, der ikke repræsenterer den valgte formands bestyrelse.   

 

Næstformanden er stedfortræder for formanden.  

 

Såfremt formanden eller næstformanden fratræder i perioden, skal der på 

det førstkommende fællesbestyrelsesmøde ske nyvalg til den pågældende 

post for den resterende del af perioden. 

 

  

Kapitel 4: Direktion 

  

Direktion § 16  

Foreningen ledes af en administrerende direktør i samarbejde med en direk-

tion. 

 

Formandskabet ansætter og afskediger den administrerende direktør og den 

øvrige direktion i samråd med den administrerende direktør. 

 

Den administrerende direktør er ansvarlige for ansættelse og afskedigelse af 

øvrigt personale.  
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Direktionens ansættelsesvilkår og løn fastlægges af Formandskabet. 

 

Direktionen repræsenterer foreningen udadtil og er bemyndiget til at indgå 

aftaler, der vedrører den daglige drift, på foreningens vegne. 

 

Direktionen har det overordnede ansvar for Landbrug & Fødevarers politiske 

interessevaretagelse samt varetagelse af øvrige opgaver i henhold til de be-

slutninger, som de to bestyrelser og Formandskabet træffer. 

 

Formandskabet fastsætter en instruks for direktionens arbejde.  

 

Den administrerende direktør og den øvrige direktion registreres i Erhvervs-

styrelsen. 

 

  

Kapitel 5: Tegningsforhold, regnskab og revision 

  

Tegning § 17 

Foreningen tegnes af foreningens formand, næstformand og/eller den admi-

nistrerende direktør - to i forening.  

 

Foreningens direktion forestår og kan forpligte foreningen ved økonomiske 

dispositioner, der træffes som led i den daglige drift.  

  

Regnskab og revision § 18 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabslovens regler. 

 

På Fællesbestyrelsens møde i 2. kvartal vælges en statsautoriseret revisor 

til at revidere årsrapporten. 

  

Rejsegodtgørelse og  

honorarer 

§ 19 

Fællesbestyrelsen fastlægger årligt honorarer til foreningens formand og 

næstformand samt til de øvrige medlemmer af Formandskabet for forenin-

gen. 
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Primær- og virksomhedssiden fastsætter selv honorarer i forhold til egne be-

styrelser eller repræsentation i øvrigt, herunder honorar for deltagelse i Fæl-

lesbestyrelsens møder. 

 

For rejser og møder i foreningens tjeneste såvel i indland som udland ydes 

fri befordring og diæter i henhold til retningslinjer, der fastsættes af Fælles-

bestyrelsen. Efter Fællesbestyrelsens retningslinjer ydes der endvidere 

dækning af repræsentationsudgifter efter regning. 

 

Afholdelse af udgifter ved deltagelse i møder i foreningen i øvrigt er forenin-

gen uvedkommende.   

 

  

Kapitel 6: Vedtægtsændringer og opløsning 

  

Vedtægtsændringer § 20 

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske, såfremt Fællesbestyrelsens 

medlemmer, svarende til stemmevægte på 2/3, er til stede og giver tilslut-

ning hertil med 2/3 flertal.  

 

Såfremt Fusionsaftalen af 3. juni 2009 skal ændres, kræver det 2/3 flertal i 

både Virksomhedsbestyrelsen og Primærbestyrelsen.  

 

Fusion og sammenlægning med en anden organisation behandles efter 

samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. 

  

Opløsning § 21 

Foreningens opløsning kan ske med 12 måneders varsel til en førstkom-

mende 1. januar, såfremt Fællesbestyrelsens medlemmer, svarende til 

stemmevægte på 2/3, er til stede, og to på hinanden følgende møder giver 

tilslutning hertil med 2/3 flertal. 

 

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles formuen efter Fællesbestyrel-

sens beslutning til formål, som kommer det samlede danske jordbrugs- og 

fødevareerhverv til gode.    
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Kapitel 7: Ikrafttræden 

  

Ikrafttræden § 22 

Disse vedtægter er besluttet af Fællesbestyrelsen den 19. april 2022 og træ-

der i kraft samme dato. 

 

 


