Den 27. februar 2018

Forretningsorden for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ
§ 1: Formål
Stk. 1
L&F Fjerkræs (forkortelse for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ) formål er at fremme den erhvervsmæssige produktion af fjerkræ i Danmark, og herunder overfor myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder og andre at arbejde for producenternes vilkår og økonomi.
Stk. 2
Formålet tilgodeses ved:
• erhvervspolitiske aktiviteter, der udøves selvstændigt og/eller i samarbejde med Det danske
Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ og Danske Æg.
• at virke ved repræsentation i råd, nævn og udvalg m.v.
• sektionens bladvirksomhed.
• at medvirke til foranstaltninger, der sikrer en stabil afsætning af produkterne til rentable priser
til producenterne.
• at medvirke til en produktionskapacitet, der kan dække det danske behov for en rentabel eksport.
• at medvirke til at ny teknologi bliver vurderet og taget i anvendelse.
• at medvirke til en god produktkvalitet.
• at medvirke til en levedygtig forskning på fjerkræområdet.
• at medvirke til en uvildig producentrådgivning.
Stk. 3
L&F Fjerkræs formål skal søges fremmet gennem Landbrug & Fødevarer, hvor sektionen har sekretariat.

§ 2: Organisation og medlemmer
Stk. 1
L&F Fjerkræ er en del af organisationen Landbrug & Fødevarer og er underlagt dennes folkevalgte
organer.
Stk. 2
L&F Fjerkræs medlemmer er aktive fjerkræproducenter med en erhvervsmæssig produktion. Medlemmerne betaler et nærmere fastsat kontingent til L&F Fjerkræ.
Aktive medlemmer kan være enten direkte medlemmer eller medlemmer via en godkendt specialforening.
Stk. 3
Som passive medlemmer (interessemedlemmer) kan optages enkeltpersoner eller virksomheder, der
er interesseret i erhvervsmæssig fjerkræproduktion. Disse har ikke stemmeret, men kan deltage i
sektionens møder og arrangementer.
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Stk. 4
Forudsætning for medlemskab af L&F Fjerkræ er medlemskab i en lokal landboforening eller regional familielandbrugsforening. Medlemmerne registreres i en medlemsfortegnelse hos L&F Fjerkræ
i Landbrug & Fødevarers sekretariat, der også generelt forestår medlemsadministrationen.
Stk. 5
Medlemmerne kan optages i L&F Fjerkræ efter henvendelse til Landbrug & Fødevarer Fjerkræs
sekretariat og skal ved optagelsen angive, om de tilmelder sig slagtefjerkræproduktion eller konsumægproduktion.

§ 3: Kontingent og regnskabsår
Stk. 1
Et hvert medlem af L&F Fjerkræ betaler et kontingent, der fastsættes af sektionsbestyrelsen.
Stk. 2
Kontingent opkræves af L&F Fjerkræs sekretariat hvert år inden udgangen af februar måned.
Stk. 3
L&F Fjerkræs aktiviteter indgår som en integreret del af Landbrug & Fødevarers budget og regnskab.
Stk. 4
Der udarbejdes et internt regnskab for sektionens drift som udgangspunkt for en årlig drøftelse om
kontingentet og sektionens aktivitetsniveau, idet sektionskontingentet som udgangspunkt dækker
omkostningerne ved sektionens drift.
Stk. 5
Ved nedlæggelsen af Dansk Erhvervsfjerkræ overgik foreningens formue til L&F Fjerkræ.
Kun L&F Fjerkræs bestyrelse har bemyndigelse til at disponere over denne formue.

§ 4: Årsmøde
Stk. 1
L&F Fjerkræs årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Stk. 2
Årsmødet omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formændenes beretninger
Fremlæggelse af internt regnskab for det forudgående år
Budget og aktivitetsplan for indeværende og næste år
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til sektionsbestyrelsen
Udpegning af medlemmer til kontaktudvalget
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9. Eventuelt
Stk. 3
Dirigenten vælges under formandens ledelse. Dirigenten behøver ikke nødvendigvis at være medlem af L&F Fjerkræ. Dirigenten afgør om årsmødet er lovligt indvarslet, leder mødet og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandling, valg og stemmeafgivelse, alt under iagttagelse af forretningsordenens bestemmelser herom. Over det på årsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt skriftligt til sektionens sekretariat
senest 3 uger før årsmødet.
Stk. 5
Årsmødet skal indvarsles mindst 4 uges varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ” eller ved brev til medlemmerne.
Stk. 6
Årsmødet er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog reglerne for personvalg, ændringer i forretningsordenen og sektionens opløsning.
Stk. 7
Hver af de 2 producentafdelinger kan med 2/3 majoritet træffe beslutning om aktivitetsomfang og karakter, selv om det ikke vinder tilslutning i den anden producentafdeling.
Forudsætningen er, at den pågældende producentafdeling selv sikrer den nødvendige finansiering.
Stk. 8
Årsmødet fastlægger de overordnede rammer for L&F Fjerkræs virksomhed. Til årsmødet har alle
medlemmer adgang. Inviterede gæster og andre har adgang til at overvære dele af årsmødet efter de
retningslinier, der fastlægges af L&F Fjerkræs bestyrelse. Landbrug & Fødevarers formandskab har
møde- og taleret på årsmødet.
Stk. 9
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når sektionsbestyrelsen finder anledning dertil eller 20 % af
sektionens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Indvarsling af ekstraordinært årsmøde
skal ske mindst en måned forud.
Stk. 10
Aktive medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende regnskabsår, er stemmeberettigede
og valgbare. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Stemmeretten skal udøves personligt
eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagter skal ved mødets begyndelse forelægges
dirigenten til godkendelse, og ingen kan stemme med mere end én fuldmagt.

Stk. 11
Afstemninger angående valg af formand og medlemmer til sektionsbestyrelsen er altid skriftlige,
når mere end én kandidat er bragt i forslag. I andre spørgsmål såfremt mindst 20 % af de fremmødte
stemmeberettigede ønsker det.
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§ 5: Sektionsbestyrelsen
Stk. 1.
Sektionsbestyrelsen består af indtil 24 medlemmer fordelt med indtil 12 fra slagtefjerkræproducentafdelingen og indtil 12 fra konsumægsproducentafdelingen.
Også udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af L&F Fjerkræ.
Stk. 2.
Producentafdelingen for slagtefjerkræ har en bestyrelse på indtil 11 medlemmer:
a) 2 medlemmer vælges på årsmødet af producenter, der leverer slagtekyllinger til Danpo A/S
b) 2 medlemmer vælges på årsmødet af producenter, der leverer slagtekyllinger til HKSCAN
Denmark
c) 1 medlem vælges på årsmødet af rugeægsproducenterne til slagtekyllingeproduktionen
d) 2 medlemmer vælges på årsmødet af andre medlemmer i denne producentafdeling
e) 1 medlem udgøres af formanden for Dansk And
f) 1 medlem udgøres af formanden for Dansk Kalkunforening
g) 1 medlem udgøres af formanden for Brancheorganisationen for Erhvervsmæssig Produktion og
Salg af Vildtfugle
h) 1 medlem udpeges af bestyrelsen i Leverandører tilknyttet HKSCAN Denmark (LRP)
i) 1 medlem udpeges af bestyrelsen i Prodan
Stk. 3.
Producentafdelingen for konsumægsproduktion har en bestyrelse på 12 medlemmer:
a) 5 medlemmer vælges på årsmødet i valggrupper efter produktion således:
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der producerer buræg
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der producerer skrabeæg
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der producerer frilandsæg
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der producerer økologiske æg
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der har hovedinteressen i produktion af opdræt

b) 5 medlemmer vælges på årsmødet i valggrupper efter hvilket pakkeri, de leverer til således:
• 2 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der leverer til Danæg Amba
• 2 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der leverer til DAVA Foods A/S
• 1 bestyrelsesmedlem vælges af producenter, der leverer til øvrige pakkerier
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c) 1 medlem udpeges af bestyrelsen i Danæg Amba
d) 1 medlem udpeges af bestyrelsen i Producentforeningen DAVA Foods
Stk. 4.
Alle sektionsbestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5.
I de grupper, som vælger sektionsbestyrelsesmedlemmer på årsmødet, skal der opstilles 1 mere, end
der skal vælges, og den, som stemmemæssigt følger efter den/de valgte, er valgt som suppleant.
Stk. 6.
De øvrige gruppers medlemmer af sektionsbestyrelsen og deres suppleanter udpeges af de valgberettigede, og navnene skal foreligge hvert år inden sektionens årsmøde.
Stk. 7.
Valg af sektionsbestyrelsesmedlemmer foregår ved skriftlig afstemning på basis af skriftlige forslag.
Skal der kun vælges 1 person, kræves der for at opnå valg, at den pågældende opnår mindst 50 % af
de afgivne stemmer. Såfremt stemmerne står lige efter to på hinanden følgende afstemninger, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 8.
Sektionsbestyrelsen kan, hvis en produktionsgren er underrepræsenteret, vælge en observatør til at
repræsentere den pågældende produktionsgren.

§ 6.
Sektionsbestyrelsens opdeling og konstituering
Stk. 1.
Sektionsbestyrelsesmedlemmerne for de to producentafdelinger, slagtefjerkræ og konsumæg, konstituere sig selv med hver sin formand og næstformand.
Stk. 2.
Formand og næstformand for producentafdelingen for slagtefjerkræ skal vælges blandt de efter § 5,
stk. 2 a – d valgte sektionsbestyrelsesmedlemmer. I alt 7 personer er valgbare.
Formand og næstformand for producentafdelingen for konsumæg skal vælges blandt de efter § 5,
stk. 3 a-b valgte sektionsbestyrelsesmedlemmer. I alt 10 personer er valgbare.

Stk. 3.
Formand og næstformand for den samlede sektionsbestyrelse vælges blandt de to producentafdelingers formænd således, at de to producentafdelingers formænd er henholdsvis formand og næstformand, og dette valg finder sted umiddelbart efter producentafdelingernes konstitueringer, jvf. stk. 2.
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Stk. 4.
Valg af formænd og næstformænd foregår ved skriftlig afstemning på basis af skriftlige forslag.
Skal der kun vælges 1 person, kræves der for at opnå valg, at den pågældende opnår mindst 50 % af
de afgivne stemmer. Såfremt stemmerne står lige efter to på hinanden følgende afstemninger, afgøres valget ved lodtrækning.
Ved konstitueringer kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5.
Konstitueringerne finder sted hvert år umiddelbart efter årsmødet.
Stk. 6.
Sektionsbestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
Stk. 7
Sektionsbestyrelsen indstiller i samråd med bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer repræsentanter til
bestyrelserne i Det danske Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ og Danske Æg

§ 7.
Formandskabet
Stk. 1.
Formandskabet består af sektionsbestyrelsens formand og næstformand samt næstformændene i de
to producentafdelinger; i alt 4 medlemmer.
Stk. 2.
Formandskabet træffer beslutning i alle forhold, der vedrører både slagtefjerkræ og konsumæg, som
ikke kan afvente næste sektionsbestyrelsesmøde.
Stk. 3.
Formandskabets formand - eller i hans fravær næstformanden - leder møderne i formandskabet. For
at være beslutningsdygtig skal hver producentafdeling være repræsenteret.
Stk. 4.
Såfremt der ikke er enighed bortfalder forslaget eller det henvises til afgørelse i sektionsbestyrelsen.

§ 8.
Sektionsbestyrelsens arbejde
Stk. 1.
Forhold, der specifikt vedrører slagtefjerkræ eller konsumæg henvises til særskilt behandling i de
respektive producentafdelinger i sektionsbestyrelsen.
Stk. 2.
Sektionsbestyrelsens formand - eller i hans fravær næstformanden - leder møderne i sektionsbestyrelsen.
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For at være beslutningsdygtig skal mindst 60 pct. af de sektionsbestyrelsesmedlemmer, der er valgt
på årsmødet, være til stede.
Stk. 3.
Ved bestyrelsesmøder i slagtefjerkræafdelingen eller i konsumægsafdelingen leder afdelingernes
formænd møderne, og i deres fravær næstformændene.
For at være beslutningsdygtig skal mindst 60 pct. af sektionsbestyrelsesmedlemmerne, der er valgt
til afdelingen på årsmødet, være til stede. Formand og næstformand for den samlede sektionsbestyrelse kan deltage i alle bestyrelsesmøder i de to producentafdelinger, men de har kun stemmeret,
hvis de er hjemmehørende i afdelingen.
De to afdelinger kan ikke holde bestyrelsesmøde samtidig, med mindre det sker i forbindelse med et
møde i den samlede sektionsbestyrelse.
Afstemningsreglerne i § 8, stk. 8, gælder også for bestyrelsesmøder i de to afdelinger.
Stk. 4.
Både formandskabet, den samlede sektionsbestyrelse og de to producentafdelinger i sektionsbestyrelsen kan nedsætte de udvalg/arbejdsgrupper eller udpege de enkeltpersoner, som det anses for
ønskeligt til behandling af forskellige problemer.
Ved emner, som berører hele sektionen, skal de efter behandling indstilles til formandskabet, som
afgør, hvad der videre skal ske.
Ved emner, som kun berører den ene produktionsafdeling kan denne afdelings bestyrelses/forretningsudvalg frit bringe spørgsmålet videre til tredje part under iagttagelse af de adfærdsregler, som
er nedfældet i sektionens forretningsorden for bestyrelsesarbejde.
Stk. 5.
Valg af repræsentanter til udvalg eller organisationer uden for sektionsbestyrelsen foretages af sektionsbestyrelsen, dog undtagen de i § 6 stk. 7 nævnte.
Slagtefjerkræproducenter vælger repræsentanter til udvalg vedrørende slagtefjerkræproduktion, og
konsumægsproducenter vælger repræsentanter til udvalg vedrørende konsumægsproduktion.
Stk. 6.
Sektionsbestyrelsen er ansvarlig for erhvervsfaglige møder og aktiviteter, herunder afholdes af en
fjerkrækongres i forbindelse med årsmødet.
Planlægning og afholdelse af fjerkrækongressen foretages af et kontaktudvalg, der mindst består af
nogle sektionsbestyrelsesmedlemmer fra begge producentafdelinger og andre medlemmer af L&F
Fjerkræ således, at kontaktudvalget mindst repræsenterer slagtekyllinge-, rugeægs- og konsumægsproduktionen.
Kontaktudvalgenes medlemmer udpeges hvert år på årsmødet.
Stk. 7.
Dagsorden for sektionsbestyrelsesmøder udsendes senest 8 dage før mødet, såfremt ekstraordinære
forhold ikke hindrer dette.
Stk. 8.
Ved afstemning træffes afgørelse på grundlag af almindeligt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme - og i dennes fravær næstformandens – afgørende.
Hvis et medlem forlanger det, skal det være skriftlig afstemning.
Ved stemmelighed under skriftlig afstemning foretages fornyet afstemning indtil 2 gange. Står
stemmerne herefter stadig lige, kan lodtrækning finde sted.
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Ved afstemninger i sektionsbestyrelsen om sager, der vedrører begge producentafdelinger, skal der
være flertal i begge producentafdelinger for, at et forslag kan vedtages.

§ 9.
Sekretariat
Stk. 1.
For L&F Fjerkræ og dens medlemmer arbejder Landbrug & Fødevarers sekretariat. Det er bl.a. sekretariatets opgave til enhver tid at tilsikre L&F Fjerkræs bestyrelse relevant information.
Stk. 2
Blandt sekretariatets ansatte råder L&F Fjerkræ i et nærmere aftalt omfang over visse faste medarbejdere, der udfører opgaver for medlemmerne og forbereder/opfølger sektionsbestyrelsens initiativer.
Stk. 3
Landbrug & Fødevarers direktør ansætter i samarbejde med sektionsbestyrelsen den daglige leder af
L&F Fjerkræ, der samtidigt fungerer som fast sekretær for sektionsbestyrelsen.
Stk. 4
L&F Fjerkræs daglige leder er i samråd med Landbrug & Fødevarers direktør ansvarlig for sektionens daglige virke og tilrettelægger i samarbejde med sektionsbestyrelsen prioritering af opgaverne.
Stk. 5
Sektionsbestyrelsen har ansvaret for betryggende varetagelse af sektionens sekretariatsfunktion herunder produktionen af bladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ”.

§ 10.
Specialforeninger
Stk. 1.
Foreninger til varetagelse af specielle interesser inden for produktionen kan af sektionsbestyrelsen
godkendes som specialforeninger af L&F Fjerkræ. De kan benytte sektionens medlemsblad til meddelelser, og mod honorering og betaling af faktiske omkostninger kan de benytte sektionens sekretariat til sekretariatsarbejde.
Sådanne foreningers vedtægter skal godkendes af L&F Fjerkræs bestyrelse, og en forudsætning for
godkendelse er bl.a., at specialforeningens medlemmer også skal være medlemmer hos L&F Fjerkræ.
Kontingent til sektionen og specialforening kan opkræves under ét men specificeret således, at det
fremgår, hvad der er kontingentandelen til specialforeningen.

Stk. 2.
Formændene for de godkendte specialforeninger er fødte medlemmer af L&F Fjerkræs bestyrelse,
hvor de har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer hos L&F Fjerkræ.
Dog kan specialforeningernes formænd ikke vælges som formand eller næstformand for producentafdelingerne.
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Stk. 3.
Såfremt antallet af godkendte specialforeninger ændres i forhold til de i § 5 nævnte, ændres antal
medlemmer i sektionsbestyrelsen tilsvarende.

§ 11.
Medlemsblad
Stk. 1.
Sektionen udgiver et medlemsblad, ”Dansk Erhvervsfjerkræ”, der vederlagsfrit udsendes til alle
medlemmer.

§ 12: Ændring af L&F Fjerkræs forretningsorden
Stk. 1
L&F Fjerkræs forretningsorden kan alene ændres, når de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
på et lovligt varslet årsmøde og efterfølgende godkendes i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

§ 13: Ikrafttrædelse
Stk. 1
Nærværende forretningsorden er vedtaget på årsmødet den 27. februar 2018 og træder i kraft efter
godkendelse i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

Godkendt af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse den 25. april 2018
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