§7

Kontingent til KABF fastsættes af generalforsamlingen, er
pristalsreguleret og vil blive opkrævet i årets sidste kvartal.

§8

Foreningens bestyrelse består af et ulige antal medlemmer på
mindst 5, som vælges på den ordinære generalforsamling for en
2-årig periode. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på lige
år og tre bestyrelsesmedlemmer på ulige år. En suppleant vælges
for et år. Formanden vælges på generalforsamlingen, medens
bestyrelsen iøvrigt konstituerer sig med næstformand, kasserer
og sekretær.

§9

Bestyrelsen er ulønnet, men får de faktiske udgifter dækkes
(telefon, benzin m.m.).

§ 10

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt.
Indkaldelse skal ske med 5 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal
ligeledes afholdes, når over halvdelen af bstyrelsen skriftligt
begærer det; denne majoritet er også nødvendig for at mødet er
beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved almindelig
stemmeflerhed. Ved stemmelighed vil formandens og i hans
fravædr næstformandens stemme være afgørende.

§ 11

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder
bestyrelsesmøderne og fører tilsyn med foreningens regnskab og
midler og kan, i lighed med bestyrelsens øvrige medlemmer,
kræve alle oplysninger vedrørende foreningens økonomi forelagt.

§ 12

Foreningens regnskabsår afsluttes pr. 31. August, hvorefter det
med kassererens, revisorernes og formandens påtegning
fremlægges på generalforsamlingen. Foreningens likvide midler,

VEDTÆGTER FOR
KØBENHAVNS AMTS BIAVLERFORENING
stiftet den 10. oktober 1899
§1

Foreningens navn er Københavns Amts Biavlerforening (KABF).

§2

Københavns Amts Biavlerfoening er tilsluttet Danmarks
Biavlerforening (DBF).

§3

Foreningens fomaål er at varetage og beskytte medlemmernes
interesser på biavlens område og ved afholdelse af kurser,
udflugter og udstillinger at vække og vedligeholde interessen for
biavl.

§4

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig
foreningens formål.

§5

§6

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder foreningens og
biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Ekslusionen
kan have omgående virkning, og kan af begge parter ankes til
afgørelse på en generalforsamling.
Æresmedlemmer, der er kontingentfri, udnævnes af
generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

udover en efter omstændighederne passende kassebeholdning,
skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i let realisable
værdipapirer. Alle bilag skal løbende påtegnes af formanden.
kassereren fører medlemsfortegnelsen.
§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

Sekretæren fører forhandlings protokol, der underskrives af
sekretær og formand; for generalforsamlingen tillige af
dirigenten. Protokollen fremlægges en time før
generalforsamlingen til gennemsyn.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes i September/oktober måned, og er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Indvarsling skal ske pr. post med 3 ugers varsel. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes med mindst følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse + suppleant
6. Valg af revisor + suppleant
7. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles efter beslutning
af bestyrelsen og indvarsles, når mindst 30 medlemmer til
bestyrelsen skriftligt forlanger dette med angivelse af, hvad der
ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 8
uger efter begæring er modtaget.
§ 17

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, bortset
fra vedtægtsændringer, som kræver 2/3 stemmeflerhed.
Kræver et medlem skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

§ 18

Foreningen kan opløses på to på hinanden følgende
generalforsamlinger. På den første skal mindst 2/3 af de
fremmødte stemme for opløsningen. På den efterfølgende,
afholdt senest 8 uger efter, bekræftes opløsningen med simpel
stemmeflerhed. Herefter tilfalder foreningens aktiver Danmarks
Biavlerforening.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen de 11.
September 1991.

Sign:

Flemming Canreen
________________
Formand

/

Viggo Olsen
_______________
Dirigent

