
Vedtægter for Ko-klapper-lauget ved Holme Å 

§1. Foreningens navn 

 

Foreningens navn er Ko-klapper-lauget. Foreningens hjemsted er Hovborg, Vejen 

Kommune, Region Syddanmark. 

 

§2. Foreningens formål 

 

Foreningens formål er at drive naturpleje på engarealer langs Holmeåen med kreaturer 

og samtidig øge kendskabet til kulturhistorien i området. Salg af folkeaktier sikrer 

markedsføringen af projektet og salgsfremstød, mens kvæget fortsat ejes af 

kvægavlere, og lodsejere stiller deres jord til rådighed. 

    

§3. Medlemsoptagelse, kontingent og andele 

 

Ko-klapper-lauget er et lav for alle, der er interesseret i kvæg og sikre bevarelse af de 

frodige enge langs Holme Å. 

    

A-medlemmer: Lodsejere af projektets arealer, ejere af kvæget, deltagere i projekt-

gruppen 

 

B-medlemmer: almindeligt medlemskab, der forudsætter køb af medlemsbevis til en 

værdi af 300 kr. for en 3-årig periode. Et medlemsbevis dækker husstanden. 

 

Andelene kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse. 

 

Et medlemsbevis kan ikke opsiges inden udløb af den 3-årige periode. 

 

§4. Medlemsforpligtigelser 

 

Et A-medlemskab giver ret og/eller pligt til følgende: 

 

- tilsyn med og ansvar for kvæget 

- pasning af areal, hegn m.m. 

 

A-medlemmer kan træde ud af samarbejdet med 3 måneders forudgående varsel til en 

1. januar. 

 

Lodsejere (Vejen Kommune) stiller gratis jorden iflg. en kontrakt med Ko-klapper-

lauget, der fornyes i hht. aftalegrundlaget. Indtægter ved salg af medlemsbeviser skal 

dække omkostninger til markedsføring og medlemspleje. 
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Et B-medlemskab løber i en 3-årig periode, og giver ret til følgende: 

 

- komme og tilse kvæget på laugets arealer 

- nyde den prægtige natur med farverige blomster og masser af fugle og insekter 

- være med til at sikre en vigtig naturtype, som er ved at forsvinde 

 

Lauget hæfter kun med sin formue og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt. 

 

Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende 

færdsel i naturen. 

 

§5. Medlemsrettigheder 

 

B-medlemmer, der har indbetalt inden den årlige generalforsamling og som har gyldige 

medlemsskab (max. 3 år), indkaldes til denne. Ved indmeldelse udstedes et Ko-klapper-

bevis.   

 

§6. Regnskab 

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære 

generalforsamling. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af 

regnskabets over- eller underskud. 

 

§7. Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdes i tredje kvartal. Hver medlemsbevis har én stemme og 

beslutningerne træffes ved simpelt flertal. 

 

§8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde dagsorden for generalforsamling. Bestyrelsen skal have indkomne forslag i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§9. Dagsorden for generalforsamling 

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Afstemningen sker ved 

håndsoprækning med mindre andet begæres. 

 

§10. Ekstraordinær generalforsamling 

 

Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer ved 

den ordinære generalforsamling. Der skal indkaldes efter samme regler som ordinær 

generalforsamling. 

 

§11. Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer incl. A-medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv. B-medlemmerne udvælger 4 personer til bestyrelsen. Bestyrelses-medlemmerne er 

valgt for 2 år ad gangen. Første år vælges 2 medlemmer for kun 1 år. 

 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er 

ansvarlig for markedsføring af Ko-klapper-lauget og salg af medlemsbeviser. 

Bestyrelsen vælger samarbejdspartnere og er ansvarlig for, at lejeaftaler o.lign. bliver 

overholdt.  

 

 

§12. Vedtægtsændringer 

 

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen 

eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

  

§13. Foreningens ophør 

Stk. 1: Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt 

flertal. 

Stk. 2: Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri) fordeles mellem de på 

ophørstidspunktet værende medlemmer. 

 

 
Forslag til revidering af vedtægter pr. 6. oktober 2017 ved ad hoc-gruppe bestående af Kim, 

Lisbeth, Gurli og Connie 

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2017 


