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Vedtægter for foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur  

     

§ 1. Foreningens navn  

Foreningens navn er Netværk for Økologisk Akvakultur. 

Internationalt anvendes navnet: Organic Aquaculture – Denmark  

  

§ 2. Foreningens hjemsted er i: 

 Skanderborg Kommune 

  

§ 3. Formål  

Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur’s formål er at: 

 

1. Sikre kvalificeret interessevaretagelse for medlemmerne af foreningen 

 

2. Arbejde for generisk Information om - og afsætning af - økologiske akvakulturprodukter til gavn for 

hele branchen  

 

3. Arbejde for et bredt og tilgængeligt (herunder i butikker og hos grossister) sortiment af produkter 

med økologiske akvakulturprodukter til interesserede professionelle køkkener og private i DK  

 

4. Arbejde for bæredygtige regler og tilgængelige ressourcer til udviklingen af den økologiske 

akvakulturproduktion i DK 

 

5. Arbejde for forøgelse af eksporten af danske økologiske akvakulturprodukter 

 

6. Arbejde for forskning og udvikling på området for økologisk akvakultur og produkter deraf 

 

7. Samarbejde med relevante organisationer i den bæredygtige og økologiske fødevareklynge  

 

§ 4 – Foreningens medlemmer 

Stk. 1. Som medlemmer af Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur kan optages  

1. A) Producenter af økologiske akvakulturprodukter og akvakulturproducenter under omlægning til 

økologisk produktion (sidstnævnte dog max. 1 år uden at være omlagt til økologi).  

2. Som producent kan kun optages virksomheder, hvor hovedparten af virksomhedens produktion er 

økologisk – med mindre bestyrelsen godkender andet i det konkrete tilfælde. 

 

3. B) Følgevirksomheder med interesser i økologiske akvakultur og produkter derfra/dertil 
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4. C) Øvrige virksomheder/organisationer med tilknytning til økologisk akvakultur (Forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner, skoler, rådgivere mv. 

 

5. D) Privatpersoner med interesse i økologisk akvakultur kan optages som privatmedlemmer. 

 

Stk. 2. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens sekretariatet, som forelægger 

bestyrelsen alle ansøgere. Bestyrelsen vurderer, om ansøger opfylder betingelserne for at være medlem, og 

ansøger modtager herefter besked fra sekretariatet om, hvorvidt ansøger kan optages i foreningen.  

Stk. 3. Ethvert medlem kan skriftligt udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel. Der ydes ingen 

refusion i forhold til tidligere indbetalte beløb, og et udtrådt medlem har ingen krav på foreningens midler. 

 Stk. 4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af 

generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den 

nærmest følgende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal, og har ikke opsættende virkning.   

 

§ 5 Medlemmers rettigheder og muligheder  

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

 Stk. 2. Alle medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent til foreningen, og som har været medlem af 

foreningen i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke private 

medlemmer, da disse ikke har stemmeret, men blot tale- og deltage-ret.  

Valgene finder sted, så den samlede bestyrelse i videst mulige omfang består af repræsentanter fra hvert af 

medlemsgrupperne A, B og C.  

Fra Medlemsgruppe D – de private medlemmer - vælges hvert år en repræsentant som må deltage på 

bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen er på valg hvert år. Ved et ulige 

antal medlemmer rundes ned i ulige år og op i lige år. 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive 

stemme ved fuldmagt for 1 andet medlem. 

Ethvert stemmeberettiget medlem er berettiget til at afkræve skriftlig afstemning. 

Et medlem har ret til at indstille et medlem til bestyrelsen.  

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde 

og stemmeafgivelse. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle sager afgøres ved 

almindeligt stemmeflertal bortset fra forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. (Se §9) 
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Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1. februar til 1. maj og indvarsles via e-mail 

senest 30 dage før.  

  

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.  

2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab 

4) Godkendelse af budget for kommende år 

5) Behandling af indkomne forslag  

6) Fastsættelse af kontingenter 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter  

8) Valg af revisor (eller: valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant) Disse må ikke være 

medlemmer af bestyrelsen.  

9) Eventuelt  

  

1. Forslag til behandling skal tilsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 14 dage inden den ordinære 

generalforsamlingens afholdelse.  

 2. Generalforsamlingens drøftelser og beslutninger bliver refereret i et generalforsamlingsreferat.  

Stk. 5. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske med minimum 30. 

dages varsel. Indkaldelsen skal ske via e-mail til medlemmerne sammen med en skriftlig begrundelse og 

dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.  

 Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes af medlemmerne når mindst 30 % af 

medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske via e-mail til medlemmerne inkl. bestyrelsen sammen med 

en skriftlig begrundelse og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.  

 

§ 6 Medlemmernes pligter  

Stk. 1. Ethvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen.  

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. I forbindelse med stiftende generalforsamling er 

kontingentet blevet fastsat som beskrevet i bilag.  

Der er forfald af det kommende års kontingent den 15. januar hvert år.  

 

Stk. 2. Medlemmerne forpligter sig til at bakke op om foreningens overordnede formål.  

Stk. 3. Medlemmer er forpligtet til at overholde gældende vedtægter.  
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 Stk. 4. Ved manglende indbetaling af kontingent til foreningen, rykkes medlemmet for betaling. Hvis 

betalingen ikke falder indenfor tidsfristen for 2 udsendte rykkere, ekskluderes medlemmet af foreningen. 

Denne eksklusion skal ikke godkendes af en generalforsamling.  

Stk. 5. Hvis medlemmet ikke overholder foreningens vedtagne regler, modtager medlemmet en skriftlig 

advarsel fra bestyrelsen via sekretariatet med påbud om at bringe sit virke i overensstemmelse med 

foreningens regler. Hvis medlemmet fortsat ikke bringer sit virke i overensstemmelse med organisations 

regler inden for den, af bestyrelsen fastsatte tidsramme, ekskluderes medlemmet af foreningen. 

Eksklusionen skal godkendes af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.  

 

§ 7 Foreningens ledelse og valg heraf  

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusiv en formand. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.   

Stk. 2. Bestyrelsen vælger på konstituerende møde formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen og 

formand sætter rammerne for foreningens arbejde og prioriteringer. 

Stk.3. Formanden er sammen med næstformanden og Direktøren foreningens ansigt udadtil.  Bestyrelsen 

træffer beslutning ved simpelt flertal. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger refereres i en 

bestyrelsesprotokol. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om dens virke i en forretningsorden.  

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvar for at ansætte en Direktør som fungerer som sekretariatsleder. Direktøren vil 

kunne findes blandt bestyrelsens medlemmer – men denne vil i givet fald miste sin stemmeret som da 

varetages af en valgt suppleant. Direktøren varetager foreningens daglige drift efter bestyrelsens 

anvisninger.  

Direktøren har pligt til at forelægge alle vigtige og principielle beslutninger for formanden og 

næstformanden - og i passende omfang resten af bestyrelsen. Øvrigt personale ansættes, afskediges og 

ledes af Direktøren efter aftale med bestyrelsen.  

Stk. 5. Formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og Direktøren kan bemyndiges af bestyrelsen til at 

handle på foreningens vegne, politisk såvel som økonomisk. 

Stk. 6. Der kan meddeles prokura 

Stk. 6. Aftaler på foreningens vegne kan indgås af formanden i forening med Direktøren og den samlede 

bestyrelse.  

Stk. 7. Formanden og den øvrige bestyrelse kan modtage honorering, som fastlægges af bestyrelsen. 

Stk.8. Såfremt formanden eller næstformanden fratræder i perioden skal der på det førstkomne 

bestyrelsesmøde ske nyvalg til den pågældende post for den resterende del af perioden. Såfremt et valgt 

bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, erstattes denne af den valgte suppleant efter tur blandt disse. 

Stk.9 Bestyrelsen afholder 4 årlige møder – et i hvert kvartal – og i øvrigt når formanden eller mindst 3 af 

bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsesmøder indkaldes normalt med 3 ugers varsel. Med indkaldelsen følger en foreløbig dagsorden. 

Endelig dagsorden med bilag fremsendes senest 5 hverdage før afholdelse. Møderne, der ledes af 
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formanden, og i dennes fravær af næstformanden, er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne, 

herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Skulle der 

forekomme stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Ved bestyrelsesmøder tages der referat af de førte forhandlinger og de trufne beslutninger. Referat 

fremsendes til hele bestyrelsen med kopi til Direktøren. Er der ikke inden 5 dage fra modtagelsen gjort 

skriftligt indsigelse fra de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer betragtes referatet som godkendt. 

Foreningens Direktør deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at andre 

kan deltage – herunder suppleanter. 

 

§ 8 Foreningens værdier, budgetregler og regnskaber  

Stk. 1. Foreningens årsregnskab påtegnes af de to valgte revisorer og forelægges derefter bestyrelsen.  

Stk. 2. Senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet til gennemsyn i 

foreningens sekretariat. Regnskabet kan ligeledes rekvireres af foreningens medlemmer via e-mail.  

Stk. 3. Regnskabet fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.  

Stk. 4. Regnskabet følger regnskabsåret.  

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger hvert år et budget. Dette følger kalenderåret. Budgettet forelægges 

bestyrelsen på mødet i 4. kvartal og senest 1. december, og godkendes derefter af bestyrelsen senest 15. 

december. Bestyrelsen gennemfører budgetopfølgning hvert kvartal.  

 Stk. 6. Foreningens værdier anbringes i bank eller sparekasse efter bestyrelsens anvisning.  

 Stk. 7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.  

 Stk. 8. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, med mindre 

andet er aftalt.  

  

§ 9 Foreningens ophør og vedtægtsændringer  

 Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.  

Stk. 2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, 

der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.  

Stk. 3. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de tilstedeværendes 

stemmer.  Denne procedure gælder ligeledes foreningens opløsning.  

 Stk. 4. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning doneres til almennyttige formål, der har til 

sigte at fremme udvikling af økologisk akvakultur i Danmark.  

På hvilken måde evt. overskydende midler skal bruges besluttes på den opløsende generalforsamling. 
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4/10-2020: 

 

Formand:  Birte Brorson (rådgiver – professionelle køkkener) 

 

Næstformand: Niels Nørskov, (rådgiver - økologi) 

 

Kasserer:  Birgit Skov, Vork Dambrug (økologisk producent) 

 

Medlem:  Lotte Vinter, Bjerrely Fiskesø (aftager økologiske opdrætsfisk)  

 

Medlem:  Niels Jørgensen, Herredsbæk Krebsebrug (økologisk producent) 
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Bilag til vedtægter ved stiftelse af foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur: 

I forbindelse med foreningens stiftelse i september 2020 fastsættes kontingent alt efter medlemstype – til 

følgende satser: 

 

1. Økologiske akvakulturproducenter eller producenter under omlægning 

 

A) 3500 kr. (producent med mere end 1 CVR og 1 p nr) 

B) 1500 kr. (producent med blot 1 CVR og 1 p nr) 

 

2. Leverandør- eller aftagervirksomheder med interesse i økologisk akvakultur og produkter derfra/dertil 

(Med virksomheder menes: foderfirmaer, slagterier, røgerier, fabrikker, professionelle 

køkkener/restauranter og lignende følgevirksomheder iht. Økologiske akvakulturprodukter). 

 

C) 3500 kr. (Virksomhed med årsoms. > 3 mio kr)  
D) 1500 kr. (virksomhed med årsomsætning < 3 mio kr) 

 

3. Øvrige virksomheder/organisationer tilknyttet til økologisk akvakultur 

(Omfatter forsknings- og uddannelsesinstitutioner/skoler, rådgivere mv.) 

E) 1000 kr. 

4. Private med interesse i økologisk akvakultur 

         F) 150 kr. 

 

Der er forfald af kontingent ved indmeldelse i resten af 2020.  

I resten af stiftelsesåret 2020 dog kun 25% af normal kontingentsats. 

 

 

 


