Referat fra stiftende generalforsamling af Foreningen for Frit Fjekræ
(forkortet Frit Fjerkræ), 21. maj 2017
Generalforsamlingen blev afholdt hos Agger Vin, Ungersbjerge, Haarby, Fyn. Finn Jensen
takkede Peter Agger for gæstfrihed og bød velkommen til alle fremmødte.
Tilstede: 17 detagere
Dagsorden på den stiftende generalforsamling er:
1) Valg af dirigent og referent
2) Orientering fra initiativgrupppen og svar på spørgsmål
3) Vedtagelse af vedtægter
4) Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand
7) Valg af kasserer
8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
1) Valg af dirigent og referent
a) Stefan Leenborg blev valgt som dirigent
b) Tanja Pedersen blev valgt som referant
2) Orientering fra initiativgrupppen og svar på spørgsmål
a) Finn Jensen informerede om baggrunden for stiftelsen af foreningen og præsenterede
initiativgruppen, der siden februar 2017 har holdt jævnlige videomøder i forbindelse
med staldpligten for høns under fugleinfluenzaen. Det var under disse møder idéen til
en ny forening blev til. Der var ingen spørgsmål til orienteringen.
3) Vedtagelse af vedtægter

1. Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Frit Fjerkræ i Danmark, forkortet Frit Fjerkræ.
2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er forbedre vilkårene for at holde fjerkræ på en naturlig måde i
Danmark. Dette sker ved at samle alle der holder fritgående fjerkræ, herunder høns i haven,
hobbyfjerkræ til eget forbrug, stalddørssælgere med fritgående fjerkræ til lokalt salg, samt
personer der støtter naturligt, fritgående fjerkræ i Danmark.
3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål. Medlemmer registreret hos Fødevarestyrelsen som producent indenfor stalddørspakken
kan annoncere på foreningens hjemmeside med navn, adresse og produkter relateret til lokalt
salg af fjerkræ og æg.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til
foreningens formand/kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt
kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves for hvert regnskabsår. Gebyr for annoncering på hjemmesiden opkræves separat og
fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 5. Medlemmer kan eventuelt udelukkes af foreningen ved enstemmig
bestyrelsesbeslutning. En sådan beslutning kan dog indankes for generalforsamlingen, hvis
afgørelse i sagen er endelig.
4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved elektronisk post til
medlemmerne og ved annoncering på hjemmesiden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
1. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen
beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Beretningen indeholder
oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formål, specielt de
initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af arbejdslisten.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest 1 april.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Stk. 8. Referat offentliggøres på hjemmesiden og sendes til medlemmer senest 3 uger
efter generalforsamlingens afholdelse.
5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det
over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4
medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver og udpege medlemmer af foreningen til
dette.
Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker ved elektronisk post
med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer
af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Bestyrelsesmøder
afholdes primært som videomøder. Der tages beslutningsreferat til bestyrelsesmøder.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.

7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.
9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver foreningen “Dyrenes Beskyttelse” efter den
opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21/5 2017.
4) Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres
a) Vedtaget på stiftende generalforsamling 21/5 2017:Foreningen skal arbejde for at forbedre vilkårene for medlemmerne ved at arbejde
aktivt for:-/
1. At der ikke indføres staldpligt i Danmark hverken for høns i haven eller andet
hobbyfjerkræ samt små fritgående erhvervsbesætninger i tilfælde af
sygdomsudbrud på grund af aviær influenza.
2. At der indføres segmentering efter OIE’s regler, så sygdomsudbrud i et segment
ikke betyder noget for sundhedstilstanden i andre fjerkræsegmenter.
3. Fremme brugen af racefjerkræ hos stalddørssælgere ved at det gøres
lettere/billigere at sælge æg og kød fra racefjerkræ i den lokale produktion.
4. Indføre en bagatelgrænse for slagtefjerkræ, som der er ved salg af æg fra små
hønsehold.

5. Fjerne krav om salmonellakontrol ved uåbnede kyllinger, som det var før ændring af
stalddørspakken.
6. Undgå urimelige krav for fjerkræhold, eksempelvis i kommunale og andre
regulativer.
7. Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ for stalddørssalg.
8. Indføre en bagatelgrænse for forbud mod hold af svømmefugle og hønsefugle
sammen.
9. Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt mellem hønsefugle og andre
husdyr.
10. At indsamle videnskabelige data der underbygger foreningens formål og opbygge
samarbejde med videnskabelige partnere.
b) Arbejdslisten er et levende dokument der kan revideres på den årlige generalforsamling.

5) Fastsættelse af kontingent
a) Kontingentet for et års medlemsskab fastsat til 50 kroner
b) Medlemmer der er registreret stalddørssælgere hos Fødevarestyrelsen kan desuden
annoncere på hjemmesiden for 150 kroner årligt
6) Valg af formand
a) Finn Jensen blev foreslået og valgt
7) Valg af kasserer
a) Lina Lind Christensen blev foreslået og valgt
8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
a) Mathias Nørregaard blev foreslået og valgt
b) Claus Rasmussen blev foreslået og valgt
c) Tanja Pedersen blev foreslået og valgt
9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
a) Lars Hector Madsen blev foreslået og valgt som revisor
b) Dorthe Kreutzfeldt blev foreslået og valgt som revisorsuppleant

Dirigenten afsluttede mødet der blev afholdt i god ro og orden.

Dirigentens godkendelse af referatet:

_______________________________________
Stefan Leenborg

