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1.0

Selskabets navn og hjemsted

1.1

Selskabets navn er Dangris a.m.b.a.
Selskabets binavne er Andelsselskabet Tican a.m.b.a. og Dangrisen a.m.b.a.

1.2

Dangris a.m.b.a.s hjemsted er Thisted Kommune.

1.3

Dangris a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar, jf.§ 5.2.

2.0

Formål

2.1

Dangris a.m.b.a.s formål er på bedst mulig måde at afsætte andelshavernes produktion af
levende slagtesvin og søer.

2.2

Køb uden for andelshavernes kreds kan finde sted.

2.3

Dangris a.m.b.a. kan tegne og erhverve andele og aktier i andre selskaber eller indgå i anden form for samarbejde eller fusion, såfremt det skønnes at være af forretningsmæssig interesse.

2.4

Dangris a.m.b.a. kan medvirke ved aktiviteter, der har til hensigt at fremme griseavl og griseproduktion

Medlems- og andelshaverforhold

3.0

Optagelse

3.1

Aktive griseproducenter, hvis bedrift er beliggende indenfor Dangris a.m.b.a.s område, jf. §
15.2, kan med Dangris a.m.b.a.s bestyrelses godkendelse optages i Dangris a.m.b.a. som
andelshavere efter begæring herom og mod at underskrive en erklæring om, at ville overholde vedtægterne. Medlemskabet kan omfatte én eller flere medlemskategorier, jfr. § 3.2.
Bestyrelsen kan bemyndige Dangris a.m.b.a.s administration til at forestå godkendelsesproceduren.

3.2

Som andelshavere kan optages producenter af:

3.3

1.

Slagtegrise

2.

Søer

Som aktive griseproducenter anses personer eller virksomheder, der i egen bedrift og for
egen regning og risiko opdrætter grise og/eller søer til slagtning.
1.

Ved ”aktive griseproducenter” forstås, producenter hvis årlige omsætning via Dangris
udgør mindst kr. 50.000.

2.

Ved ”personer” forstås bedrifter ejet af én fysisk privatperson

3.

Ved ”virksomheder” forstås bedrifter organiseret som hhv. I/S, ApS, A/S eller anden
relevant juridisk person, det uagtet om ejerskabet er centreret på én personlig ultimativ ejer, er fordelt på flere ultimative fysiske personer, eller om der er tale om drift via
en virksomhedsform med begrænset ansvar (fx ApS/A/S).
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3.4

Medlemskab af en kategori opnås med virkning fra Dangris a.m.b.a.s godkendelse af optagelsesbegæringen, dog tidligst fra leverancer til Dangris a.m.b.a. jfr. § 3.2 påbegyndes.

3.5

Enhver grisebedrift, med selvstændigt cvr. nr., der efter Dangris a.m.b.a.s bestyrelses saglige diskretionære afgørelse bliver drevet som en reel aktiv stand alone virksomhed iht.
§ 3.3, og i øvrigt opfylder betingelserne anført i § 3.1 og § 3.2, kan opnå ét andelsmedlemsskab, inkl. de hertil tilknyttede rettigheder, jf. dog § 13.10.
Det bemærkes, at vurderingen af om en given grisebedrift opfylder betingelserne anført i
§ 3.3, 3.1 og 3.2, ene og alene foretages af Dangris’ bestyrelse.

3.6

Den enkelte andelshaver (person eller virksomhed/selskab) er forpligtet til, efter anmodning
fra Dangris a.m.b.a.s bestyrelse, at dokumentere de aktuelle ejerforhold vedrørende den pågældende andelshaver, ligesom enhver ændring i ejerforholdene hos en andelshaver skal
meddeles og godkendes af Dangris a.m.b.a.s bestyrelse.
Det bemærkes, at ethvert skifte af det reelle ejerskab (magten) hos en andelshaver (person
eller virksomhed/selskab) kræver Dangris a.m.b.a.s. bestyrelses godkendelse. Skift i det reelle ejerskab (magten) hos en andelshaver (person eller virksomhed/selskab), udløser derfor
en fornyet vurdering og godkendelse iht. § 3.5.

3.7

Ved ejerskab som beskrevet i § 3.5-3.6 skal de pågældende til enhver tid på Dangris
a.m.b.a.s forespørgsel utvetydigt oplyse hvem af disse, der tegner fællesskabet, og hvem
der er berettiget til at udøve medlemskabet, herunder udøve stemmeret og modtage valg, jf.
§ 13.14

4.0

Ophør og udmeldelse

4.1

Andelshavere, der ikke opfylder definitionen som værende en ”aktiv griseproducent”, jf. § 3.3
og dermed ikke har leveret slagtegrise eller søer i det seneste afsluttede regnskabsår med
en realiseret omsætning på mindst kr. 50.000 til Dangris a.m.b.a., udtræder som medlemmer
af Dangris a.m.b.a. inden for den kategori, de er tilmeldt, jfr. § 3.2 og med virkning fra udløbet af det pågældende regnskabsår.

4.2

En andelshaver kan ved anbefalet brev, eller via bekræftet mail, skriftligt udmelde sig af
Dangris a.m.b.a. med 12 måneders varsel til en måneds udløb. Udmeldelsen er bindende for
andelshaveren fra Dangris a.m.b.a.s modtagelse af udmeldelsen og kan herefter ikke tilbagekaldes. Ophører en andelshavers medlemskab midt i en regnskabsperiode, oppebærer
andelshaveren først ret til efterbetaling, når Dangris a.m.b.a.s generalforsamling har truffet
beslutning herom ved regnskabsperiodens udløb. Ønsker en udmeldt andelshaver på ny at
søge om optagelse hos Dangris a.m.b.a., vil en sådan ansøgning blive behandlet på lige fod
med øvrige ansøgere.

4.3

Dangris a.m.b.a.s bestyrelse kan, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, dispensere fra bestemmelserne ovenfor.

4.4

I tilfælde af, at en andelshaver væsentligt tilsidesætter sine medlemsforpligtelser, kan Dangris a.m.b.a.s bestyrelse ekskludere andelshaveren, jf. bestemmelserne nedenfor, § 10.

4.5

I alle tilfælde af et medlemskabs ophør fortaber andelshaveren ethvert krav på andel af selskabets aktiver og formue, bortset fra indeståendet på den pågældendes A-kapitalkonto og
en eventuel andelshaverkonto, der udbetales efter de herom gældende regler, jf. § 20.
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5.0

Andelsret og hæftelse

5.1

Andelshaverne er andelsberettigede i Dangris a.m.b.a.s formue i forhold til antal leverede kg
andelshaverleverancer leveret til Dangris a.m.b.a. de seneste 6 afsluttede regnskabsår forud
for beslutningen om en eventuel udbetaling iht. § 21.4.

5.2

Over for tredjemand hæfter andelshaverne ikke ud over andelshavernes indestående på personlige A- kapitalkonti, der udgør en del af Dangris a.m.b.a.s egenkapital. Forud dækkes
krav fra tredjemand af Dangris a.m.b.a.s frie egenkapital.

6.0

Leveringspligt

6.1

Andelshaverne er forpligtede til at levere hele deres produktion af grise inden for den eller de
kategorier, som medlemskabet omfatter, jf. § 3.2., samt de tilknyttede rettigheder og pligter
anført i § 7.

6.2

Leveringspligten gælder tillige produktion af grise på en bedrift indenfor Dangris a.m.b.a.s.
geografiske område, jf. § 15.2, der ejes af, eller hvor produktionen udføres af et selskab eller
virksomhed, hvori en andelshaver har bestemmende indflydelse, jf. § 3.3 – § 3.6.

6.3

Undtaget fra leveringspligten er:
a.
b.
c.

Slagtegrise, der sælges til brug som avlsdyr
Slagtegrise, der vejer under 50 kg slagtet vægt
Slagtegrise, der slagtes til brug i egen husholdning eller ydes som vederlag til medarbejdere til eget forbrug

6.4

Har Dangris a.m.b.a. begrundet formodning om, at en andelshaver har misligholdt leveringspligten, kan bestyrelsen pålægge andelshaveren skriftligt at erklære eller dokumentere, at
leveringspligten er overholdt. Nægter andelshaveren at afgive erklæring eller fremlægge dokumentation, anses dette som erkendt misligholdelse.

6.5

Dangris a.m.b.a.s bestyrelse kan i ganske særlige situationer - generelt overfor samtlige andelshavere, eller konkret overfor enkelte andelshavere - suspendere leveringspligten, hvorefter andelshaverne/eller den enkelte konkrete andelshaver er fri til at afsætte sin produktion til
tredjemand.

7.0

Leveringsret

7.1

Under iagttagelse af de til enhver tid af de veterinære myndigheder fastsatte regler er Dangris a.m.b.a. inden for Dangris a.m.b.a.s. geografiske område, jf. § 15.2, forpligtet til at modtage andelshaverens produktion af grise, der henhører under den/de kategorier, for hvilken
andelshaveren er tilmeldt og registreret jf. § 3.2, dog under forudsætning af, at den pågældende andelshavers forhold i øvrigt er i overensstemmelse med den pågældende andelshavers underkontrakt(er) indgået med den af Dangris valgte aftager (slagteri), og at vilkårene
heri er overholdt.

7.2

Udover at den enkelte andelshavers eventuelle produktionsændringer, særligt produktionsudvidelser, skal godkendes af Dangris a.m.b.a.s valgte aftager, iht. den pågældende andelshavers indgående underkontrakt (er), jf. § 7.1 og § 9.3, skal leverancer til Dangris a.m.b.a. af
søer eller slagtegrise fra en andelshaver der forventes at stige væsentligt som følge af en
produktionsudvidelse hos andelshaveren med et antal, som overstiger 20.000 slagtegrise,
eller såfremt en andelshaver forøger sine leverancer af slagtegrise med mere end 100%,
dog minimum 10.000 slagtegrise, regnet over en 12 måneders periode i forhold til senest
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afsluttede regnskabsår, forud for de øgede leverancers begyndelse godkendes af Dangris
a.m.b.a.
7.3

I det omfang, hvor leverancerne fra en andelshaver øges som nævnt ovenfor i § 7.2 uden
Dangris a.m.b.a.s tilladelse, vil Dangris a.m.b.a. være berettiget til at afvise at modtage produktionsudvidelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at Dangris a.m.b.a.s aktuelle modtagekapacitet samlet set ikke giver mulighed for at afsætte de overstigende leverancer i Dangris
a.m.b.a.s regi. Andelshaveren vil i givet fald være fritstillet 6 måneder frem til at udtræde
som andelshaver, alternativt at indgå en særaftale med Dangris a.m.b.a. vedrørende afregningen af de overskydende leverancer.

7.4

Undlader en andelshaver at indhente Dangris a.m.b.a.s forudgående tilladelse til produktionsstigningen, jf. § 7.2, kan bestyrelsen beslutte at afvise at modtage den overskydende
produktion, eller beslutte at andelshaverens ret til efterbetaling af de forøgede leverancer
bortfalder.

7.5

I tilfælde af ildebrand, krig, udførselsforbud, strejke, lockout og force majeure i øvrigt, bortfalder Dangris a.m.b.a.s modtagelsespligt. Bestyrelsen afgør, hvornår modtagelse genoprettes.
Andelshaverne har ikke i den anledning krav på erstatning og ej heller ret til levering til anden side af leveringspligtige dyr uden Dangris a.m.b.a.s skriftlige tilladelse.

7.6

Det bemærkes, at i det omfang en andelshaveres leverance fraviger den enkelte andelshavers individuelt aftalte underkontrakt(er), med den af Dangris valgte aftager (slagteri), jf. §7.1
og § 9.3, da kan Dangris i en sådan situation vælge 1) ved overproduktion at reducere den
pågældende andelshavers afregning for så vidt angår overproduktion, og 2) ved underproduktion at tildele den pågældende en bod.

8.0

Brancheorganisationer

8.1

Dangris a.m.b.a. kan være medlem af relevante brancheorganisationer.

8.2

Såfremt Dangris a.m.b.a. eller Dangris a.m.b.a.s aftager af slagtesvin og søer er medlem af
Landbrug & Fødevarer, er Dangris a.m.b.a. og dets andelshavere og leverandører forpligtede til at efterkomme de beslutninger, som Landbrug & Fødevarer eller organer nedsat af
Landbrug & Fødevarer lovligt måtte træffe eller som tidligere måtte være truffet af Danske
Svineslagteriers bestyrelse til gennemførelse af fælles foranstaltninger, som er skønnet at
være i samtlige slagteriers og producenters erhvervsøkonomiske interesse uanset, at sådanne beslutninger medfører standsning af virksomheder for en kortere eller længere periode.

8.3

Dangris a.m.b.a.s andelshavere og leverandører kan idømmes en bod eller pålægges en
sanktion for overtrædelse af de beslutninger, Landbrug & Fødevarer eller Danske Svineslagterier har truffet som bestemt i § 8.2, og som Dangris a.m.b.a. har meddelt sine andelshavere og leverandører pr. e-mail eller pr. brev eller på anden sikker måde.

8.4

Idømmes en andelshaver eller leverandør en bod eller pålægges en sanktion i medfør af §
8.3, er Dangris a.m.b.a. uanset dette berettiget til hos den pågældende andelshaver eller leverandør at kræve erstatning for tab, som er påført Dangris a.m.b.a. i anledning af det pågældende forhold. Andelshavere eller leverandører kan ikke hos Dangris a.m.b.a. kræve erstatning som følge af beslutninger truffet af Landbrug & Fødevarer eller Danske Svineslagterier, jf. § 8.2.
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9.0

Levering og afregning

9.1

Andelshaverne er forpligtede til at anmelde deres leveringspligtige dyr, jf. § 3.2 til den virksomhed, som Dangris a.m.b.a. leverer dyrene til, efter regler og aftaler fastsat af bestyrelsen.

9.2

Dangris a.m.b.a.s bestyrelse fastsætter sammen med den virksomhed, som aftager Dangris
a.m.b.a.s slagtegrise og søer reglerne for tilmelding, indtransport og afregning mv. af de leverede slagtegrise og søer, jf. herunder det i § 7.6 anførte.

9.3

Andelshaverne og leverandørerne er forpligtet til at tiltræde og underskrive de af Dangris
a.m.b.a.s bestyrelse forhandlede og fremlagte underkontrakter med Dangris a.m.b.a.s til enhver tid værende aftager af dyrene leveret via Dangris a.m.b.a., jf. herunder det i § 7.6 anførte.

10.0

Andelshavere – tilsidesættelse af regler og forskrifter

10.1

Dangris a.m.b.a.s andelshavere og leverandører er forpligtet til at følge Dangris a.m.b.a.s
vedtægter og de til enhver tid gældende love, regler og forskrifter m.v. opstillet i forbindelse
med produktion og leverancer af slagtesvin og søer i Danmark, herunder regler opstillet af
Dangris a.m.b.a. i fællesskab med Dangris a.m.b.a.s aftager jf. § 8 og § 9.

10.2

En andelshaver eller leverandørs overtrædelse af en regel eller en forskrift, jf. § 10.1, kan
medføre skade på Dangris a.m.b.a.s virksomhed og omdømme, både på kort og på længere
sigt. Bestyrelsen er derfor i tilfælde af en overtrædelse bemyndiget til at fastsætte en sanktion over for en andelshaver eller leverandør, der overtræder bestemmelserne, jf. § 10.1.

10.3

Ved unddragelse af leveringspligten kan bestyrelsen afkræve andelshaveren eller leverandøren en bod på 25% af slagteværdien af de dyr, andelshaveren eller leverandøren uberettiget i misligholdelsesperioden har solgt uden om Dangris a.m.b.a. En sådan bod tilfalder
Dangris a.m.b.a. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte at ekskludere andelshaveren, jf. § 10.4
til § 10.9, og for så vidt angår en leverandør, ophæve leverandørkontrakten.
Se endvidere indholdet af § 7.6, vedrørende mulige sanktioner for så vidt angår en andelshavers manglende overholdelse, af den pågældende andelshavers individuelt indgåede underkontrakt(er) med den af Dangris valgte aftager (slagteri).

10.4

Bestyrelsen kan først iværksætte en sanktion, når der foreligger begrundet mistanke om en
overtrædelse. Bestyrelsen er berettiget til at lade en undersøgelse gennemføre. I tilfælde af
en konstateret overtrædelse kan udgifterne til den gennemførte undersøgelse pålægges andelshaveren eller leverandøren. Bestyrelsens sanktion ved en overtrædelse kan bestå i:
a)

Skriftlig advarsel med frist til at dokumentere, at de pågældende forhold er bragt i orden.

b)

Fastsættelse af en midlertidig reduceret afregning for den pågældende andelshaver
eller leverandørs leverancer. Reduktionen fastsættes af bestyrelsen efter en konkret
vurdering af overtrædelsens karakter, omfang og betydning for Dangris a.m.b.a.s virksomhed og omdømme.

c)

Fremsættelse af et erstatningskrav iht. dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

d)

Fratagelse af stemmeretten.

e)

Eksklusion.
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f)

Anden sanktion, der i omfang og karakter kan sidestilles med de under punkt a-e anførte.

Den idømte sanktion skal stå i et rimeligt forhold til den stedfundne overtrædelse og overtrædelsens konsekvenser / skadens karakter, omfang og betydning for Dangris a.m.b.a.s omdømme.
I de tilfælde, hvor bestyrelsen i henhold til foranstående regler kan ekskludere en andelshaver, er bestyrelsen tillige – og uanset om bestyrelsen vælger at ekskludere andelshaveren –
berettiget til at pålægge andelshaveren en Dangris a.m.b.a. tilfaldende bod og/eller erstatning.
10.5

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinjer for andelshavernes og leverandørernes produktion og leverancer af slagtegrise og søer, i det omfang sådanne regler
efter bestyrelsens skøn er rimeligt begrundede i hensynet til Dangris a.m.b.a.s virksomhed
og omdømme. Retningslinjerne, bortset fra gældende lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer, jf. § 10.1, der forudsættes at være andelshaverne og leverandørerne bekendt, meddeles Dangris a.m.b.a.s andelshavere pr. e-mail eller pr. brev eller på anden sikker måde.

10.6

Hvis sådanne af bestyrelsen under § 10.5 fastsatte retningslinjer overtrædes af en andelshaver eller leverandør, er bestyrelsen ligeledes bemyndiget til at idømme den overtrædende
andelshaver eller leverandør en sanktion svarende til det ovenfor anførte under § 10.4.

10.7

Idømmes en andelshaver eller leverandør en bod eller pålægges andelshaveren en sanktion
af Dangris a.m.b.a., er Dangris a.m.b.a. berettiget til udover boden eller sanktionen at kræve
erstatning hos den pågældende andelshaver eller leverandør for tab, som er påført Dangris
a.m.b.a. som følge af det pågældende forhold. Andelshaverne og leverandørerne har ikke
over for Dangris a.m.b.a. krav på erstatning for tab, de måtte lide ved de af Dangris a.m.b.a.
brancheorganisation trufne beslutninger.

10.8

Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller fastsættelse af bod eller anden sanktion kan af
andelshaveren eller leverandøren indbringes for en voldgift, jf. § 23.

10.9

Indbringelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion eller fastsættelse af bod eller anden
sanktion for en voldgift skal af andelshaveren eller leverandøren ske inden 1 måned efter, at
bestyrelsens meddelelse af beslutningen er kommet frem til andelshaveren eller leverandøren. I tilfælde af, at andelshaveren eller leverandøren ikke inden for månedsfristens udløb
betaler den fastsatte bod eller den fastsatte sanktion, vil Dangris a.m.b.a.s bestyrelse være
berettiget til at afklare den udestående tvist ved voldgift, jf. § 23.

11.0

Forsikring

11.1

Bestyrelsen påser, at Dangris a.m.b.a.s virksomhed er forsvarligt forsikret og gennemgår
mindst én gang årligt Dangris a.m.b.a.s forsikringer.

11.2

Det pointeres herved, at Dangris a.m.b.a.s andelshavere og leverandører er forpligtet til, til
stadighed at have tegnet en ikraftværende sædvanlig produktansvarsforsikring. Førnævnte
krav fremgår endvidere typisk som et vilkår i de enkelte andelshaveres og leverandørers underkontrakter, jf. § 9.3

12.0

Dangris a.m.b.a.s ledelse

12.1

Dangris a.m.b.a.s øverste ledelse består af generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.
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13.0

Generalforsamlingen

13.1

Generalforsamlingen, hvortil samtlige andelshavere har adgang, er Dangris a.m.b.a.s højeste myndighed indenfor de i Dangris a.m.b.a. s vedtægter og lovgivningen fastsatte rammer.

13.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning på
det sted, bestyrelsen fastsætter.

13.3

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved e-mail til Dangris
a.m.b.a.s andelshavere og ved offentliggørelse på Dangris a.m.b.a.s hjemmeside med angivelse af dagsordenen.

13.4

Senest 7 dage før den ordinære generalforsamling udsendes den reviderede årsrapport til
de stemmeberettigede andelshavere pr. e-mail.

13.5

Forslag, der af andelshavere ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til bestyrelsens formand senest 30 dage efter regnskabsårets afslutning.

13.6

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Beretning om Dangris a.m.b.a.s virksomhed
Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af andelshavere til bestyrelsen
Valg af statsautoriseret revisor
Eventuelt

13.7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 50
andelshavere fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes
behandlet.

13.8

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 7 dages varsel ved bekendtgørelse af dagsordenen på Dangris a.m.b.a.s hjemmeside samt ved e-mail til Dangris
a.m.b.a.s andelshavere.

13.9

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

13.10

Enhver andelshaver, der opfylder betingelserne for medlemskab, jf. § 3, er stemmeberettiget
og valgbar med virkning fra Dangris a.m.b.a.s godkendelse af optagelsesbegæringen, samt
af at den pågældende andelshaver har effektueret sin først leverance via Dangris a.m.b.a.,
jf. § 3.4.

13.11

Hver stemmeberettiget andelshaver har én stemme.

13.12

En stemmeberettiget andelshaver kan give sin ægtefælle, samlever eller en på ejendommen
beskæftiget skriftlig fuldmagt til at udøve stemmeretten for sig.
Uagtet førnævnte kan en andelshaver aldrig meddele en anden andelshaver fuldmagt til at
afgive stemme for sig, jf. § 13.13

13.13

Ingen kan afgive mere end én stemme.

13.14

Hvis en ejendom har flere ejere, er der kun én ejer, der er stemmeberettiget og valgbar, men
alle har adgang til generalforsamlingen.
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Såfremt der måtte være intern uenighed blandt ejerne hos et medlem om, hvem der er hhv.
stemmeberettiget eller valgbar på vegne af det pågældende medlem/andelshaver, da afskæres den pågældende andelshaver fra at kunne stemme eller stille op i relation til den pågældende generalforsamling. Dangris a.m.b.a. skal ikke tage stilling til eventuelle interne ejerskabstvister hos en andelshaver.
13.15

Forslag, der måtte komme til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

13.16

Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages omvalg blandt de berørte kandidater.

13.17

Såfremt en andelshaver med sæde i bestyrelsen udtræder som medlem jf. §4, udtræder
denne samtidig af bestyrelsen.

13.18

Ændring af vedtægterne samt evt. beslutning om sammenslutning eller salg af Dangris
a.m.b.a.s virksomhed eller beslutning om opløsning kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne, gyldige stemmer. Dog kan sådanne forslag, der opnår tilslutning fra mindst halvdelen
af de afgivne, gyldige stemmer, uændret behandles på en efterfølgende generalforsamling,
der tidligst kan afholdes 10 dage senere. Forslaget kan da vedtages med simpel stemmeflerhed. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

14.0

Andelshaver Forum

14.1

Andelshaver Forum er et forum, der skal fremme Dangris a.m.b.a.s kontakt til andelshaverne, og formålet med Andelshaver Forum er derudover at opnå den bedst mulige dialog
mellem Dangris a.m.b.a.s daglige ledelse, bestyrelsen, og selskabets andelshavere.

14.2

Andelshaver Forum afholder møde mindst 1 gang årligt, med deltagelse af andelshaverne.
Indkaldelsen bilagt dagsorden sker pr. mail med mindst 14 dages varsel og vil fremgå på
Dangris a.m.b.a.s hjemmeside og af Dangris Orientering. Til møderne har offentligheden
ikke adgang.

15.0

Bestyrelsen

15.1

Bestyrelsen består af 7 - 9 medlemmer

15.2

Dangris a.m.b.a.s geografiske område er et samlet område, hvis afgrænsninger fastsættes
af og kan ændres af bestyrelsen. Bestyrelsens ændringer af det geografiske område kan ske
under iagttagelse af et varsel på ikke mindre end 1 måned til den 1. i en måned. Eventuelle
ændringer meddeles andelshaverne pr. mail, ligesom man på Dangris a.m.b.a.s hjemmeside
kan orientere sig om det konkret gældende geografiske område for Dangris a.m.b.a., ligesom eventuelt varslede ændringer heri vil fremgå.
I det omfang en ændring af Dangris´s geografiske område påvirker eksisterende andelshavere, eller ejendomme hvori en andelshaver måtte have bestemmende indflydelse, da meddeles den/de pågældende andelshavere en frist svarende til førstkommende ordinære tidspunkt hvor andelshaveren kunne have været udtrådt af Dangris, til enten 1) at melde sig ud
af Dangris, eller 2) til at få bragt sine forhold på plads således at forstå, at andelshaveren
herefter driver en virksomhed der ligger indenfor rammerne af det nye geografiske område
og derfor ikke kolliderer med Dangris´s vedtægter.

15.3

7 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt andelshaverne ved relativt flertal med 3 medlemmer
i ulige årstal og 4 i lige årstal, jfr. § 15.1.
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15.4

Ved valg til bestyrelsen kan hver stemmeberettiget andelshaver afgive et antal stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og valget er gældende for en periode af 2 år.

15.5

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.

15.6

Udover de 7 bestyrelsesmedlemmer, valgt iht. § 15.3, har bestyrelsen adgang til at foreslå
op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer til Dangris a.m.b.a.s bestyrelse, der endeligt indvælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
De evt. 1-2 af bestyrelsen foreslåede eksterne bestyrelsesmedlemmer skal indvælges med
alm. simpelt flertal blandt de fremmødte andelshavere.

15.7

På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælges under ledelse af det bestyrelsesmedlem, der har størst anciennitet, en formand og en næstformand.

15.8

Eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

15.9

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Dangris a.m.b.a. og fastsætter selv i en forretningsorden de nærmere regler for bestyrelsens funktioner.

15.10

Formanden lader indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde, når formanden
eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

15.11

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

16.0

Direktionen

16.1

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen, som forestår den daglige ledelse. Direktionen antager og afskediger Dangris a.m.b.a.s øvrige funktionærer.

17.0

Tegningsret

17.1

Dangris a.m.b.a. tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af 5 bestyrelsesmedlemmer.

17.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

17.3

Ved dispositioner, som henhører under den daglige drift, forpligtes Dangris a.m.b.a. af
mindst 2 af bestyrelsen bemyndigede personer.

18.0

Revision

18.1

Dangris a.m.b.a.s årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret
revisor.

18.2

Den statsautoriserede revisor vælges for 1 år ad gangen.

19.0

Årsrapporten

19.1

Dangris a.m.b.a.s regnskabsår går fra primo oktober til ultimo september – dog således at
regnskabsafslutningen finder sted den søndag, der er nærmest på den 1. oktober.
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19.2

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

19.3

Det beløb, der ifølge den reviderede årsrapport er til disposition, kan af generalforsamlingen
besluttes anvendt til:
a)

restbetaling, med mulighed for, at en del eventuelt henlægges på A-kapitalkonti i forhold til den enkelte andelshavers leverancer.

b)

overførsel til næste år ved overførsel til Dangris a.m.b.a.s ufordelte egenkapital.

c)

hensættelse på konti med særlige formål, herunder til dækning af fremtidige tab

19.4

Eventuelt underskud fordeles på andelshaverne i forhold til årets leverancer eller dækkes af
Dangris a.m.b.a.s egenkapital i henhold til § 21. Først dækkes et underskud af den ufordelte
egenkapital, efterfølgende forholdsmæssigt af de oprettede Andelshaverkonti, A-kapitalen og
øvrige konti til særlige formål opført under egenkapitalen.

19.5

Bestyrelsen har pligt til at fremsætte en indstilling om anvendelse af et hhv. over- eller underskud (dispositionsbeløb).

20.0

A-kapitalen

20.1

Som ansvarlig kapital og som en del af Dangris a.m.b.a.s egenkapital (den fordelte egenkapital) kan der oprettes personlige A-kapitalkonti for Dangris a.m.b.a.s andelshavere. I forbindelse med den årlige overskudsdisponering træffer generalforsamlingen beslutning om en
eventuel henlæggelse til disse konti i form af et ørebeløb pr. kilo efterbetalingsberettigede
leverancer af slagtegrise til Dangris a.m.b.a.

20.2

Beslutning om udbetaling fra de oprettede A-kapitalkonti og andelshaverkonti træffes af Dangris a.m.b.a.s generalforsamling eller af Dangris a.m.b.a.s bestyrelse efter nærmere bemyndigelse fra generalforsamlingen.

20.3

Indeståender på A-kapitalen er knyttet til den enkelte andelshaver og forrentes ikke.

20.4

Ved ejerskifte, bortforpagtning eller ophør i øvrigt af leverancerne fra en andelshaver, herunder ved ophør i forbindelse med udmeldelse og/eller slagteriskifte, følger rettighederne til indeståendet på A- kapitalkontoen den udtrædende andelshaver.

20.5.

En andelshaver kan dog i forbindelse med overdragelse til eje eller bortforpagtning af sin
landbrugsbedrift overdrage sine rettigheder og forpligtelser til A-kapitalkontoen til erhververen eller forpagteren af landbrugsejendommen. Dangris a.m.b.a.s bestyrelse fastsætter,
hvilke erklæringer der i den anledning skal tiltrædes af parterne.

20.6

Ved en andelshavers død vil andelshaverens rettigheder til indeståendet på den personlige
A- kapitalkonto indgå i dødsboet. Ligeledes vil en eventuel efterlevende ægtefælle, der vælger at hensidde i uskiftet bo, være berettiget til at oppebære senere udbetalte beløb fra Akapitalen.

20.7

På samme måde som ved en andelshavers død overtager konkurs- eller akkordboet fallentens rettigheder vedrørende den ansvarlige indskudskapital.

20.8

Enhver andelshaver, der lovligt udtræder af selskabet, jf. § 4.2, får indeståendet på sin del af
A- kapitalen udbetalt i overensstemmelse med § 20. Dette gælder også ved en andelshavers
død, konkurs eller produktionsophør.
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20.9

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder beslutte at udbetale indeståendet på A-kapitalkontoen til en kurs, der fastsættes forsigtigt af bestyrelsen under hensyntagen til restløbetid samt renteniveauet på udbetalingstidspunktet.

21.0

Dangris a.m.b.a.s egenkapital

21.1

Dangris a.m.b.a.s egenkapital består af den ufordelte egenkapital, A-kapitalen, Andelshaverkontiene og de af selskabet etablerede konti med særlige formål.

21.2

Dangris a.m.b.a.s generalforsamling kan træffe beslutning om at overføre dele af Dangris
a.m.b.a.s ufordelte egenkapital til personligt oprettede andelshaverkonti/A-kapitalkonti. Fordelingen af formuen blandt andelshaverne skal ske i forhold til antal leverede kg andelshaverleverancer leveret til Dangris a.m.b.a. de seneste 6 afsluttede regnskabsår forud for beslutningen, jf. § 5.1.

21.3

Udlodning fra disse andelshaverkonti kan finde sted, når Dangris a.m.b.a.s generalforsamling eller bestyrelsen efter nærmere bemyndigelse fra generalforsamlingen, træffer beslutning herom. Indtil udlodning finder sted, finder reglerne i § 20 for indeståender på A-kapitalkonti, tilsvarende anvendelse på de oprettede andelshaverkonti.

21.4

Dangris a.m.b.a.s generalforsamling kan træffe beslutning om at foretage en udlodning af
Dangris a.m.b.a.s egenkapital i løbet af et regnskabsår efter forudgående sikring af, at der er
afsat fuldt tilstrækkeligt med midler til dækning af Dangris a.m.b.a.s forpligtelser. Fordelingen
af formuen blandt andelshaverne skal ske i forhold til antal leverede kg andelshaverleverancer leveret til Dangris a.m.b.a. i de sidste 6 afsluttede regnskabsår forud for beslutningen, jf.
§ 5.1

22.0

Opløsning

22.1

Opløsning af Dangris a.m.b.a. kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de
afgivne stemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 10 dages mellemrum.
Er opløsningen vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som i enhver
henseende er berettiget til at tegne Dangris a.m.b.a., og som skal afhænde Dangris
a.m.b.a.s aktiver på bedst mulige vilkår, og som til slut, med respekt af de enkelte andelshaveres respektive A-kapital og andelshaverkonti, skal fordele formue eller gæld blandt andelshaverne i forhold til antal leverede kg andelshaver- leverancer leveret til Dangris a.m.b.a. i
de sidste 6 afsluttede regnskabsår.

22.2

Dangris a.m.b.a. er opløst, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet for likvidationsperioden.

23.0

Tvister

23.1

Enhver tvist mellem andelshaverne og Dangris a.m.b.a., der ikke kan bilægges i mindelighed
efter forelæggelse for Dangris a.m.b.a.s bestyrelse, afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens regler herom.

24.0

Ikrafttræden

24.1

Disse vedtægter er vedtaget på Dangris a.m.b.a.s generalforsamling den 9. december 2021,
og vedtægterne træder samtidig i kraft.
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Herning, den 9. december 2021
Som dirigent:

__________________________
Jan Poulsen Houe
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