
Landbosenior Nordsjælland 
Nordsjællands Landboforening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød  

 
Vedtægter for 

Landbosenior Nordsjælland 
 
§ 1. Navn og hjemsted.  
Foreningens navn er ”Landbosenior Nordsjælland”.  
Hjemsted er Agrovi, Nordsjællands Landboforening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød.  

 
§ 2. Formål.  
Landbosenior har til formål at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende / 
tidligere landmandsfamilier, samt øvrige med tilknytning og interesse for landbomiljøet.  

 
§ 3. Optagelse af medlemmer.  
Alle interesserede kan optages som medlem. Medlemskabet er personligt.  

 
§ 4. Kontingent.  
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen / generalforsamling.  

 
§ 5. Bestyrelsen.  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på 
generalforsamlingen.  
Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens økonomi og at der føres et forsvarligt 
regnskab.  
Bestyrelsen indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, eller 3 af dens medlemmer 
stiller forslag herom.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.  
Valgperioden er 2 år. Ved hvert års generalforsamling afgår 2, henholdsvis 3 medlemmer 
på skift.  
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
Det er ikke påkrævet at kasserer og sekretær er bestyrelsesmedlem.  
 
Der vælges 1 suppleant. Valget gælder for 2 år.  

 
 
§ 6. Kontakt og samarbejde.  
Foreningen arbejder indenfor rammerne af Nordsjællands Landboforening, som en 
selvstændig forening med egen økonomi.  

 
 
§ 7. Regnskab og revision.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet fremlægges på den årlige 
generalforsamling. Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer som revisor. Valgperioden 
er 2 år.  
 

 
 



 
§ 8. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Dagsorden 
skal minimum indeholde følgende punkter.  
1. Valg af stemmetællere og dirigent  

2. Beretning om foreningens virksomhed  

3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Eventuelt.  

 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens 
afholdelse.  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller 
såfremt 10 medlemmer fremsender skriftlig og begrundet ønske herom. Valg afgøres ved 
almindelig flertal. Afstemning foregår skriftlig, men forslag kan være mundtlige.  
 

§ 9. Vedtægtsændringer.  
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling ved (alm.  stemmeflertal), når den nye 
formulering har været udsendt sammen med indkaldelsen.  
 

§ 10. Nedlæggelse af foreningen.  
Ved nedlæggelse af foreningen kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer for.  
I modsat fald indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling (alm. stemmeflertal), 
med 1. måneds mellemrum. Eventuelle aktiver tilfalder velgørende formål efter 
generalforsamlingens beslutning.  
 
Der er indkommet rettelser til vedtægter.  
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2012.  
 
Tidligere rettet på generalforsamlinger 26.01.96 /28.01.99 / 06.04.05.  
 

Hillerød den 15. februar 2012 

Poul Jensen 
formand 


