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Navn og hjemsted

§1
Foreningens navn er AGRI NORD med adresse: Hobro-
vej 437, 9200 Aalborg SV.
Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Formål

§2
Foreningens formål er at virke til fremme af landbru-
gets erhvervsøkonomiske og politiske interesser, her-
under sikre medlemmernes rettigheder og muligheder 
samt fagligt oplysningsarbejde og servicevirksomhed.
 
Foreningen skal på kommercielle vilkår drive en rådgiv-
ningsvirksomhed til landbrugserhvervet. Foreningen 
kan etablere og direkte eller indirekte besidde ejerin-
teresser i virksomheder enten alene eller sammen med 
andre. 

Foreningen kan endvidere udøve aktiviteter og træffe 
dispositioner, der står i naturlig tilknytning til foranstå-
ende formål. 

Foreningen kan foretage uddeling af midler, der kom-
mer medlemmerne til gode. 

Medlemmer

§3
Enhver person, som anerkender foreningens formål, 
kan optages som medlem. Som aktive medlemmer op-
tages personer, der er selvstændige landmænd, deres 
ægtefæller/samlevere, direktører 
(eller tilsvarende tegningsansvarlige),
forpagtere eller andre, der indgår i et ejer- eller bruger-
fællesskab. 

Øvrige personer/virksomheder kan optages som inte-
ressemedlemmer.

Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlin-
gen efter indstilling fra bestyrelsen. 

Medlemskontingent

§4
Medlemskontingentets størrelse fastsættes af besty-
relsen, som kan differentiere kontingentens størrelse 
baseret på saglige kritierier (fx størrelse, omsætning 
etc.). Kontingentet opkræves for hvert kalenderår 
senest hvert år inden udgangen af januar måned og 
forholdsmæssigt for nye medlemmer.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. marts, 
fortaber medlemmet sine rettigheder. 
Dette gælder såvel nuværende som nye medlemmer. 

Medlemskab

§5
Et medlemskab giver medlemmet ret til at gøre brug 
af foreningens tilbud såsom møder og arrangementer 
samt at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsavis.

Indmeldelse i foreningen

§6
Indmeldelse i foreningen sker igennem foreningens 
sekretariat. Vedtægterne kan ses på Agri Nords hjem-
meside (www.agrinord.dk)

Udmeldelse af foreningen

§7
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til forenin-
gens sekretariat inden d. 31. december med virkning 
fra det følgende regnskabsår. 

Udmeldelse fritager ikke for betaling af kontingent 
for det regnskabsår, hvori udmeldelsen er sket. Fra det 
tidspunkt udmeldelsen har virkning, har medlemmet 
ingen rettigheder, herunder økonomiske rettigheder, i 
forhold til foreningen. 
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Generalforsamling

§8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndig-
hed og fastlægger de overordnede retningslinjer for 
foreningens virksomhed. 
Alle medlemmer har ret til at give møde og 
deltage i forhandlinger på generalforsamlingen.

Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts 
måned.

§10
Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over 
halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke 
stemmer medregnes ikke) træffe gyldige beslutninger 
i de sager, der er opført i dagsordenen. I sager udenfor 
dagsorden kan der ikke træffes gyldig beslutning.

§11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et 
bestyrelsesflertal eller 10 pct. af de aktive medlemmer 
skriftligt og under angivelse af dagsorden, stiller krav 
herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens 
formand, og ekstraordinær generalforsamling skal 
afholdes senest 31 dage efter kravets fremsættelse.

Formanden indkalder til ordinær/ ekstraordinær  
generalforsamling med mindst 14 dages varsel på  
www.agrinord.dk med angivelse af dagsorden.

§12
Generalforsamlingen vælger under formandens ledel-
se minimum 3 stemmetællere og 1 dirigent. 

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig 
indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og 
afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål 
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeaf-
givningen. 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens 
beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten. 

§13
På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgen-
de punkter være optaget:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksom-
hed og landbrugets forhold i det forløbne år samt 
planer for fremtiden.

3.  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og 
forecast.

4.  Debat om bestyrelsens beretning, årsrapport og 
forecast.

5. Godkendelse af beretning og årsrapport.

6. Behandling af indkomne forslag.

7.  Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter (iht. valgregulativet).

8. Øvrige valg herunder valg af revisor.

9. Eventuelt.

§14
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en 
generalforsamling, skal skriftligt (eller på email) indle-
veres til formanden med mindst 5 medlemmers under-
skrift senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

§15
Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig 
afstemning. Der stemmes efter prioriteringsmetoden jf. 
foreningens valgregulativ. Valget kan foregå elektronisk.

Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, men 
såfremt dirigenten, bestyrelsen eller et medlem kræver 
det, benyttes skriftlig afstemning. Disse afstemninger 
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Undtaget herfra er vedtægtsændringer og ophør jf. § 
32, § 33 & §35.
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Bestyrelse

§16
Bestyrelsen består af 12 medlemmer.

10 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, der 
vælges direkte på generalforsamlingen og 2 medarbej-
dervalgte. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter 
indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et af bestyrel-
sesmedlemmerne udtræder. Suppleanten indtræder i 
det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 3-årig.

Bestyrelsen bemyndiges til, hvor bestyrelsen finder det 
nødvendigt at supplere kompetencer, at ansætte op til 
2 eksterne medlemmer i bestyrelsen for en periode på 
op til 2 år. 
Bestyrelsen skal ved en sådan ansættelse sikre den 
nødvendige kompetence og diversitet i bestyrelsen. 

§17
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

§18
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
træffer under ansvar over for generalforsamlingen 
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende forenin-
gens virksomhed. 

§19
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til, un-
der ansvar over for bestyrelsen, at behandle løbende 
sager.

§20
Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Land-
brug & Fødevarers delegeretmøde.

§21
Bestyrelsen skal varetage foreningens overordnede 
strategiske ledelse og udstikke rammer og mål for 
retning af foreningen. 

Bestyrelsen godkender eller bemyndiger direktionen 
til at godkende de for foreningen nødvendige kontrak-
ter.

Bestyrelsen er tillige bemyndiget til, på foreningens 
vegne, at optage lån og kreditter, som den finder 
behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejen-
dom.
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre 
landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter 
til at deltage i ledelse heraf.

§22
Bestyrelsen ansætter og afskediger den adm. direktør 
og vicedirektør/direktion, der forestår den daglige 
ledelse af såvel forening, rådgivningsvirksomheder og 
datterselskaber.

§23
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for vederlag for 
arbejde udført i foreningens tjeneste af folkevalgte.

§24
Foreningen tegnes af formand og adm. direktør eller 
vicedirektør i forening.

I tilfælde af forfald fra formanden tegnes foreningen 
tillige af næstformanden og direktøren eller vicedirek-
tøren i forening.

§25
Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til 
foreningens adm. direktør og/eller til en eller flere af 
foreningens øvrige medarbejdere.

§26
Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i 
selskaber eller sammenslutninger, som skønnes at have 
betydning for foreningens virksomhed.
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§27
Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, 
når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 
tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt (email) anmoder 
herom, dog afholdes min. 8 møder pr.år.

Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. email, som det 
enkelte bestyrelsesmedlem har orienteret foreningen 
om, og med angivelse af dagsorden og med mindst 
8 dages varsel.

Der udarbejdes skriftligt referat fra bestyrelsens beslut-
ninger.

§28
Bestyrelsen kan nedsætte ad hocudvalg til varetagelse 
af særlige opgaver. 

Bestyrelsen kan invitere et medlem af LandboUngdom 
med i bestyrelsen som observerende medlem. Det 
udpegede medlem efter denne bestemmelse har ikke 
stemmeret i bestyrelsen.

Hæftelse

§29
Foreningen hæfter med hele sin formue for forenin-
gens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens 
gæld.

Regnskab & revision

§30
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet opgøres 
i overensstemmelse med god regnskabsskik og under 
foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og 
henlæggelser. 

Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§31
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen 
udpeget statsautoriseret revisor. Revisionen skal være 
afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringer og ophør

§32
Forslag til vedtægtsændringer optages på generalfor-
samlingens dagsorden. 
Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, 
når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, 
stemmeberettigede medlemmer.
Hvis der på generalforsamlingen er flertal for ved-
tægtsændringen, men ikke med 2/3 af de fremmødte, 
stemmeberettigede medlemmer, 
kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en 
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, 
der indkaldes med dette formål jfr. § 11.

§33
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedta-
ges af to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages 
mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning 
fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlem-
mer.

Sammenslutning med en anden landøkonomisk 
forening, hvis formål i det væsentligste er det samme 
som dennes, kan dog, med generalforsamlingens god-
kendelse, ske efter reglerne om vedtægtsændringer, 
såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslut-
ning til, samtidig godkendes. Opnås der flertal, som 
ikke udgør mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, 
kan forslaget om sammenslutning vedtages på en ny 
generalforsamling, indvarslet i henhold til § 11 og § 
14, med almindeligt flertal.

§34
Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk 
forening overføres foreningens ejendele og forpligtel-
ser til den fortsættende forening.
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§35 
Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejer-
dele udloddes til foreningens medlemmer og/eller 
anvendes til gavn for landbruget inden for foreningens 
område efter indstilling fra bestyrelsen og beslutning 
på den sidst afholdte generalforsamling.

Ikrafttræden og overgang

§36
Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidti-
dige vedtægter. De er endeligt vedtaget efter de hidtil 
gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsam-
lingen den 7. marts 2023, og de er herefter gældende.
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Foranstående VEDTÆGTER er godkendt på  
ordinær generalforsamling den 7. marts 2023

og underskrevet elektronisk i Penneo.

Direktion

Laury Kristoffersen
Adm. direktør

Bestyrelse

Carl Chr. Pedersen
Formand

Klaus Peter Kristiansen

René Lund Hansen

Erik Riskjær

Henrik Dalgaard Christensen
Næstformand

Bjørn Borup

Lars Tolstrup

Malene Steen Lagergaard
Medarbejderrepræsentant

Ulrik Krogsgaard

Anders Iversen Mosdal

Merete Dahlgaard Frederiksen

Kent Boe Nielsen
Medarbejderrepræsentant

Anders B. Hummelmose
Vicedirektør
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www.agrinord.dk

info@agrinord.dk

Følg os på Facebook

9635 1111

Besøg os på LinkedIn

Agri Nord, Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV

Agri Nord, Aars
Markedsvej 6
9600 Aars

Agri Nord, Hobro
Horsøvej 11
9500 Hobro

Besøg os på Twitter Følg os på Instagram


