
Vedtægter for  

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn:  

Landbrugere i Kongernes Nordsjælland 

Foreningshjemsted:  

Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at sikre de landbrugsmæssige erhvervsinteresser i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland for de private lodsejere ved at yde konstruktiv indflydelse på nationalparkens udvikling og 

virke, som altid sker på basis af frivillighed. 

Foreningen vil arbejde på følgende måde: 

 Motivere private lodsejere i Nationalparken Kongernes Nordsjælland til at bidrage og aktivt 

medvirke til at udvikle det multifunktionelle landbrug inden for nationalparkens rammer 

 Fokusere på en erhvervsorienteret og bæredygtig udvikling indenfor landbrug og 

fødevareproduktion, landboturisme og – kultur samt natur og friluftsliv - i konstruktivt samarbejde 

med andre interessenter 

 Sikre at initiativer og projekter i Nationalparken Kongernes Nordsjælland ikke får ufrivillige 

konsekvenser for ejendomsretten og landbrugsdriften indenfor eller i nær tilknytning til 

nationalparken. 

Foreningen vil især arbejde med følgende indsatser: 

 Tage initiativet til løbende udvikling af nationalparkens varemærke og kvalitetsoplevelse. 

 Skabe respekt for fødevarer produceret i nationalparken og forventninger hos forbrugerne om, at 

Nationalparken er en aktiv del af det lokale fødevarenetværk, og bidrager til forædling, udvikling, 

afsætning og oplevelse af det lokale fødevarehåndværk. 

 Arbejde for udvikling af fælles forædlingsvirksomheder og markedsføring af nationalparkens 

landbrugs- og fiskeriprodukter. 

 Sikre at kommunerne og andre myndigheder arbejder for at udvikle og påvirke nationalparken på 

en erhvervsorienteret og bæredygtig måde. 

 Motivere til forskning inden for landbrugsmæssig udvikling med fokus på natur og nytænkning i 

nationalparken. 

 Arbejde for fundraising og støttemuligheder til forskning, landbrugsmæssig udvikling, udvikling af 

natur og kulturlandskaber, drift og omlægning af drift. 

 



§ 3 Medlemskreds 

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages private lodsejere - der støtter foreningens 

formålsparagraf - med bopæl og et landbrugspligtigt areal på minimum 2 ha. beliggende i kommunerne 

Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Halsnæs samt Gribskov. 

 

Andre medlemmer (uden for ovennævnte) der støtter foreningens formålsparagraf, kan optages i 

foreningen som passive medlemmer uden stemmeret – eksempelvis forpagtere af arealer i nationalparken. 

 

Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er indbetalt til foreningens bankkonto.  

 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af et regnskabsår. 

 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert 

regnskabsår. 

§ 4 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes via mail til 

medlemmerne med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsordenen.  

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der senest 7 dage før har betalt 

forfaldent kontingent.  

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun aktive 

medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldige afgivne 

stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot ét medlem. Ved 

personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen har vedtaget det, og skal 

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt begrundet anmodning herom med 

angivelse af den ønskede dagsorden til formanden. Generalforsamlingen skal i så tilfælde afholdes senest 4 

uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelse skal ske som ved ordinær 

generalforsamling. 

Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 

behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.  



Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent og stemmetæller 

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget til godkendelse 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af formand og næstformand (begge skal have jord i nationalparken) 

8) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer skal have jord i nationalparken - 2 

bestyrelsesmedlemmer skal ikke have jord i nationalparken)  

9) Valg af 2 suppleanter 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 

11) Eventuelt. 

 

§ 5 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af formand og næstformand samt 5 medlemmer, 

som vælges på den årlige ordinære generalforsamling.  

Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen for en toårs forskudt periode, således at formand 

og næstformand ikke er på valg samme år.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. 

Hvert år vælges tillige 2 suppleanter. 

Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 

revisor vælges i ulige årstal og revisorsuppleant i lige årstal. 

Foreningens bestyrelse konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til § 2 foreningens formål.  

Bestyrelsen kan endvidere nedsætte et eller flere udvalg og/eller arbejdsgrupper efter behov – eksempelvis 

bestående af forpagtere inden for nationalparken. 

Kandidater, der på foreningens vegne indstilles som lodsejerrepræsentant til nationalparkbestyrelsen, 

udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af foreningens bestyrelse samt have jord i parken.  

 

Kandidater, der indstilles til nationalparkråd eller andre styrende organer, udpeges ligeledes af bestyrelsen. 



Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 

angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen 

fremsætter ønske om det overfor formanden. I tilfælde heraf afholdes mødet senest 2 uger efter, at 

anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved 

stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. 

§6 Økonomi og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab overfor generalforsamlingen. 

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

Efter revision og godkendelse af regnskabet, fremlægges det på den ordinære generalforsamling. 

§7 Tegningsret og hæftelse 

Foreningen tegnes eksternt ved underskrift af formanden og kassereren, herunder udgiftsbilag. Der kan 

ikke optages lån. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, 

der måtte påhvile foreningen. 

§ 8 Vedtægtsændringer 

Nærværende vedtægter kan alene ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 

fremgår af dagsordenen. Når forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal 

forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra 

den generalforsamling, de er vedtaget på.  

§9 Opløsning af foreningen 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted når dette besluttes på 2 hinanden følgende 

generalforsamlinger. På begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med en majoritet på mindst 

2/3 af de afgivne stemmer. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages og højst 2 

måneders mellemrum. 

Ved beslutning om opløsning skal der samtidig tages stilling til anvendelse af foreningens eventuelle 

formue. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. maj 2018 

dirigent 


