Vedtægter for Danske Landbrugsadvokater

§ 1. Navn og formål
Foreningens navn er ”Danske Landbrugsadvokater”.
Det er foreningens formål at højne medlemmernes faglige niveau inden for landboret og inden for
landbrugserhvervets regulering i sin helhed.
Dette kan ske ved:
- at medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om relevante afgørelser, praksis mv.,
der kan have generel interesse,
- at medlemmerne bliver orienteret om lovinitiativer, administrative forskrifter og lignende,
- at medlemmerne gennem kursusvirksomhed får lejlighed til mere grundigt at bearbejde enkelte
emner,
- at medlemmerne kan søge bistand hos foreningens øvrige medlemmer til behandling af konkrete
sager,
- at der i det hele skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter, der er nødvendige i det
daglige arbejde, for at kunne gennemføre en hurtig, rationel og kompetent sagsbehandling.
Foreningen kan afgive høringssvar i eget navn inden for områder, som falder inden for formålet.
Foreningens bestyrelse kan fungere som Danske Advokaters fagudvalg inden for specialområdet.
§ 2. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver advokat. Endvidere kan optages autoriserede advokatfuldmægtige,
der er ansat hos advokater, som er medlem af foreningen. Anmodning om optagelse i eller
udmeldelse af foreningen sker til bestyrelsen.
Efter ansøgning til bestyrelsen, og efter bestyrelsens diskretionære skøn, kan der desuden optages
andre personer, der arbejder for advokatstandens interesser og i særlig grad arbejder for og har
særlig interesse i foreningens formål, for eksempel pensionerede advokater, der ikke længere er
bestallingshavende, jurister der i særlig grad er beskæftiget med landbrugets forhold, eller andre.
§ 3. Medlemsarbejdet
Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende.
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter
indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en generalforsamling.

Såfremt et medlem i en sammenhængende periode på mere end 3 år ikke på nogen måde har deltaget
i foreningens aktiviteter, jf. §§ 1 og 3, kan bestyrelsen ved skriftligt påkrav opfordre den pågældende til
for fremtiden og inden for 12 måneder efter påkravets modtagelse, at leve op til vedtægternes §§ 1 og
3. Sker dette ikke, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en
generalforsamling.
§ 4. Organisationen, administration, hjemsted og tegningsret
Danske Landbrugsadvokater er en selvstændig forening. Foreningens administration og drift
varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen valgt administrator.
Foreningen har hjemsted i København.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 5. Ytringsret
Alene bestyrelsen eller en af bestyrelsen hertil bemyndiget person kan udtale sig på vegne af Danske
Landbrugsadvokater.
§ 6. Generalforsamling
Foreningens medlemmer indkaldes af bestyrelsen til en generalforsamling, der holdes i løbet af 2.
halvår.
Generalforsamlingen indkaldes elektronisk til medlemmerne på den til bestyrelsen anmeldte emailadresse. Indkaldelse skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning gennemføres som en fuldstændig elektronisk
generalforsamling, hvor deltagelse sker via videolink eller andet elektronisk konferencemedie.
Bestyrelsen kan desuden beslutte, at generalforsamlinger skal afholdes fysisk, med mulighed for
deltagelse via videolink.
Dagsorden for generalforsamlingen skal sendes til alle medlemmer, på en af bestyrelsen valgt måde, mindst 2 uger før generalforsamlingen, og skal omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse samt godkendelse af regnskab.
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for
det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg.
Valg af en eller to suppleanter for bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Valget som bestyrelsesmedlem sker for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges, så 3 af
disse er på valg hvert 2. år. Genvalg kan finde sted.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen
inden 1. august. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning

herom, eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer. Indkaldelse skal ske inden 1
måned efter, at anmodningen er fremkommet fra 1/5 af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, bortset fra i tilfælde af
foreningens opløsning, jf. § 10.
På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7. Bestyrelsens arbejde
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter den ordinære generalforsamling med en formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller
næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær
næstformandens – stemme udslaget.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen kræver det.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige arbejde, og foranlediger at der indkaldes til generalforsamling.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget, og fremsætter forslag til kontingent.
Bestyrelsen har endvidere ret til, uden forelæggelse for generalforsamlingen, at udpege eventuelle
medlemmer af udvalg, organisationer eller andre, i det omfang Danske Landbrugsadvokater måtte
have indstillingsret, eller måtte blive hørt herom.
Bestyrelsen kan, blandt medlemmerne, udpege andre til deltagelse i foreningens arbejde, herunder
særligt med afgivelse af høringssvar eller andet, til generel glæde for medlemmerne.
I øvrigt kan bestyrelsen beslutte, at de nærmere retningslinjer for bestyrelsens arbejde skal
fastlægges i en forretningsorden.
§ 8. Kontingent/Udmeldelse
For medlemskab af foreningen betales et kontingent.
Foreningen kan opkræve et kontingent hos medlemmerne til dækning af udgifter ved afholdelse af faglige
arrangementer, kurser og sociale arrangementer, intern og ekstern markedsføring, administration af
foreningen m.v.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af bestyrelsens indstilling. Kontingentet
dækker et kalenderår ad gangen.
Kontingentet forfalder til betaling den 1. juli i hvert kalenderår.
Ved indmelding i et regnskabsår betales fuldt kontingent for det pågældende år, uanset at medlemskabet
kun består en del af regnskabsåret.
Et medlems rettigheder ophører, når der trods påkrav foreligger kontingentrestance. Pligten til at betale
kontingent gælder for perioden frem til udmeldelse/udtræden.
Udmeldelse skal ske skriftligt til en 1. juli og med mindst en måneds varsel.

§ 9. Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10. Regnskab og revision
Regnskabsåret er perioden fra 1. juli til 30. juni.
Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere regnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
§ 11. Vedtægtsændringer:
Ændring af foreningens vedtægter kan finde sted ved vedtagelse med simpel majoritet på en generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal senest samtidig med dagsordenen for generalforsamlingen være
tilsendt foreningens medlemmer.
§ 12. Opløsning:
Beslutning om opløsning af foreningen skal ske med mindst ¾ flertal af de fremmødte medlemmer i 2
på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Ved foreningens opløsning, overgår eventuelle midler, efter generalforsamlingens beslutning, til
Danske Advokater, eller anden lignende organisation til brug for undervisning i landboret eller
tilsvarende hæderværdigt formål alt efter den sidste opløsende generalforsamlings tilkendegivelse
herom.
***
Således vedtaget på fællesmødet den 28. november 1982 samt ændret på fællesmødet den 4. november 1990 for så vidt angår § 3, hvilken ændring er godkendt af Advokatrådet på et møde den 11.
januar 1991, ændret på fællesmødet den 1. november 1992 for så vidt angår § 7, hvilken ændring er
godkendt af Advokatrådet, samt ændret på fællesmødet den 12. november 1995 for så vidt angår § 11,
hvilken ændring er godkendt af Advokatrådet den 20. februar 1996 og ændret på fællesmøde den 3.
oktober 1997 for så vidt angår § 5, hvilken ændring er godkendt af Advokatrådet den 23. oktober 1997.
Ændring af navn vedtaget på fællesmødet den 5. november 2006. Således vedtaget på fællesmødet den
4. november 2012 samt på den ordinære generalforsamling den 2. november 2020.

