Vedtægter
for
Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere
Stiftet 2. maj 1963

§ 1.
Foreningens navn er "Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere", forkortet SDE.
§ 2.
SDE's formål er at fremme den erhvervsbetonede og eksperimentelle biavl i
Danmark og varetage medlemmernes interesser. SDE skal aktivt støtte en
fond, hvis formål er at hjælpe foreningens medlemmer økonomisk i tilfælde
af skader forvoldt af et medlems bier på anden mands person eller ejendom.
§ 3.
SDE skal arbejde aktivt for et oplysningsarbejde af særlig interesse for erhvervs- og eksperimentel biavl samt søge gennemført en effektiv forsøgsvirksomhed.
§ 4.
Til løsning og udførelse af landsdelsbestemte opgaver kan der nedsættes
geografisk bestemte arbejdsudvalg. Hvert udvalg udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen. Lokalforeninger, der ønsker
at blive optaget i SDE, indsender de underskrevne vedtægter sammen med
anmodning om optagelse til SDE’s bestyrelse.
§ 5.
SDE er en selvstændig biavlerforening og optager som sådan medlemmer og
lokalforeninger i en A- og B-linje.
A-linjens medlemmer har forhandlings- og stemmeret og er valgbare. Et
fraværende medlem kan vælges til tillidshverv, hvis skriftligt tilsagn foreligger.
A-linjens medlemmer har alle øvrige rettigheder i foreningen. Et medlem,
der ønsker status som A-medlem, kan efter 1 års medlemskab optages og
godkendes som A-medlem på den førstkommende ordinære generalforsamling.
B-linjens medlemmer har ret til at forhandle honning forsynet med foreningens etiketter med logo. De får tilsendt publikationer samt har ret til at deltage i foreningens møder og kurser.
B-linjens medlemmer overgår automatisk til A-status efter 3 års medlemskab, med mindre de skriftligt udtrykker ønske om at fortsætte som Bmedlem.
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§ 6.
SDE organiseres af en bestyrelse, som består af et ulige antal medlemmer,
dog mindst fem, som vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år i den rækkefølge, de er
valgt. I ulige år et ulige antal, i lige år et lige antal. Genvalg kan finde sted.
Samtidig vælges en suppleant til bestyrelsen. Efter valget til bestyrelse,
vælger generalforsamlingen formanden blandt bestyrelsen, mens bestyrelsen i øvrigt selv konstituerer sig og fastlægger sin forretningsorden.
§ 7.
SDE's bestyrelse ansætter selv en kasserer.
§ 8.
SDE fører en medlemsfortegnelse og kassereren de til et overskueligt regnskab nødvendige bøger og foretager alle udbetalinger. Regnskabet afsluttes
31. december, hvorefter det med kassererens, bilagskontrollanternes og formandens påtegning fremlægges på førstkommende generalforsamling. Kassererens kontante beholdning bør ikke overstige et rimeligt beløb, ligesom
der på bankkonto ikke bør indestå større beløb end nødvendigt til de løbende udgifter. Overskydende beløb indsættes til bedst mulig forrentning, hvorefter kassereren kan administrere kontiene efter fuldmagt fra formanden.
§ 9.
SDE er økonomisk forpligtet ved formandens og kassererens underskrifter i
forening.
§ 10.
SDE's regnskab kontrolleres af to bilagskontrollanter, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode og som afgår skiftevis. Samtidig vælges for et år en suppleant for bilagskontrollen.
§ 11.
Det årlige kontingent vil blive opkrævet pr. indbetalingskort i december måned og skal være betalt inden månedens udgang. Kontingentet fastsættes af
generalforsamlingen.
§ 12.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 5 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal ligeledes afholdes, når halvdelen af bestyrelsen skriftligt begærer det. Denne majoritet
er også nødvendig, for at mødet er beslutningsdygtigt. Afgørelser træffes
ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
§ 13.
Generalforsamlingen er SDE's højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (jf dog § 17), afholdes i slutningen af marts måned. Indvarsling skal ske ved bekendtgørelse
i biavlsbladene eller pr post med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 1. februar
(eller 14 dage før en ekstraordinær generalforsamling) og skal af bestyrelsen
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være udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 14.
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Beretning.
Regnskab og fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

§ 15.
Der skal føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af referent og dirigent. Ved generalforsamlingen tillige af formanden. Den skal fremlægges på
den ordinære generalforsamling til medlemmernes orientering.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel efter
beslutning af bestyrelsen.
Når mindst 25 % af medlemmerne ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når de til bestyrelsen indsender en dagsorden
med angivelse af, hvilke ting, der ønskes behandlet. Dagsordenen skal være
underskrevet af samtlige 25 %, der ønsker ekstraordinær generalforsamling,
og mindst 80 % af underskriverne skal give møde på den ekstraordinære
generalforsamling, for at den underskrevne dagsorden kan blive behandlet.
§ 16.
Afstemning sker skriftligt, hvis et stemmeberettiget medlem ønsker det. Med
undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil kræves to tredjedeles majoritet,
og opløsning (se § 17) træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
§ 17.
Sammenslutningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor to tredjedele af SDE's medlemmer skal være til stede og heraf
to tredjedele stemmer for opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, udsættes afgørelsen til en følgende generalforsamling, hvor to
tredjedele af de fremmødte kan træffe endelig beslutning. Er SDE lovlig opløst, påhviler det bestyrelsen at overdrage alle resterende midler til SDE’s
forsikringspulje, hvor de følger formålet i forsikringsforeningens vedtægter.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2014.
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