Vedtægter gældende fra 8. september 2017

Vedtægter for Brancheudvalget for Frø
§1
Udvalgets navn er Brancheudvalget for Frø. Herefter Brancheudvalget.
§2
Brancheudvalgets hjemsted er København.
§3
Brancheudvalgets formål er at varetage dansk frøavls og dansk frøhandels fælles
interesser. Det påhviler således Brancheudvalget at varetage fælles interesser over for
såvel danske som udenlandske myndigheder, herunder i særlig grad sådanne interesser,
som har tilknytning til gennemførelsen her i landet af de af EU's myndigheder fastsatte
forordninger og direktiver. Brancheudvalget deltager desuden i den overordnede
koordinering og planlægning af forskning og forsøg inden for frøproduktion.
§4
Brancheudvalget repræsenterer branchen i forhandlinger med offentlige myndigheder og
organisationer om spørgsmål vedrørende frø. I tilfælde, hvor enkelte af de i Brancheudvalget repræsenterede foreninger måtte have afvigende synspunkter, er de - efter
forudgående meddelelse til Brancheudvalget - berettiget til selvstændigt at varetage deres
interesser.
§5
Brancheudvalget er, på foranledning af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
bemyndiget til at foretage enhver disposition i anledning af gennemførelsen af EU's
forordninger og direktiver i Danmark vedrørende frø. Ligeledes bemyndiges Brancheudvalget til at foretage dispositioner, der følger af aftaler mellem Brancheudvalget og
offentlige myndigheder, andre organisationer eller andre brancheudvalg.
§6
De oplysninger, der tilgår Brancheudvalget, og som har frøavlens og frøhandlens
interesse, skal udsendes til de interesserede parter.
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§7
Brancheudvalget består af repræsentanter for følgende organisationer:
Forening

Antal repræsentanter

Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen
Dansk Frø
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§8
Af repræsentationen for Dansk Frø udpeger DLF 3 repræsentanter.
§9
De pågældende organisationer afgør selv valgperiodens varighed for egne repræsentanter, dog således at længste valgperiode er 3 år. Genvalg er tilladt. I særlige tilfælde
kan organisationerne udpege suppleanter. Ingen kan have sæde i Udvalget efter sit fyldte
70. år.
§ 10
Brancheudvalget konstituerer sig ved det 1. møde i hvert regnskabsår.
§ 11
Brancheudvalget vælger inden for sin kreds en formand og en næstformand
repræsenterende henholdsvis handel og produktion. Formanden og næstformanden
vælges for et år ad gangen. Formandsposten besættes på skift af et medlem repræsenterende henholdsvis handel og produktion, dog kan denne turnus fraviges, hvis der er
enighed herom blandt Brancheudvalgets medlemmer, hvorved forstås, at intet tilstedeværende medlem stemmer imod.
§ 12
Brancheudvalget tegnes af formandsskabet i forening.
§ 13
Brancheudvalget er beslutningsdygtigt når mindst seks repræsentanter er til stede jf. dog
§25. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 14
Brancheudvalget udpeger blandt sine producentrepræsentanter et medlem til at repræsentere Brancheudvalget i Landbrug & Fødevarers Virksomhedsbestyrelse.
§ 15
Brancheudvalget kan supplere sig med observatører.
§ 16
Brancheudvalget holder møde så ofte, formanden eller mindst to medlemmer finder det
nødvendigt. Indkaldelse sker så vidt muligt skriftligt med angivelse af dagsorden og så vidt
muligt med mindst 8 dages varsel.
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§ 17
Brancheudvalgets medlemmer er ulønnede, dog kan der til Brancheudvalgets formand og
næstformand ydes et årligt honorar, der fastsættes af Brancheudvalget.
§ 18
For rejser i Brancheudvalgets regi ydes der politisk valgte medlemmer af Brancheudvalget fri befordring.
§ 19
Til varetagelse af Brancheudvalgets daglige arbejde etableres/lejes der en sekretariatsfunktion.
§ 20
Regnskabsåret er finansåret.
§ 21
Brancheudvalgets regnskab forelægges Brancheudvalget til godkendelse inden udgangen af maj måned.
§ 22
Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor valgt af Brancheudvalget.
§ 23
Brancheudvalgets indtægter tilvejebringes ved kontingenter, afgifter og eventuelt ved
offentlige midler.
Godkendelse af budget og regnskab kræver tilslutning fra mindst 6 medlemmer
§ 24
De i Brancheudvalget repræsenterede foreninger kan udtræde med et års varsel.
§ 25
Vedtægtsændring samt beslutning om ophævelse af Brancheudvalget kræver tilslutning
fra mindst 7 af Brancheudvalgets medlemmer på et møde, der er indkaldt skriftligt med
mindst 14 dages varsel.
§ 26
I tilfælde af Brancheudvalgets ophævelse skal dets kapital anvendes til fremme af dansk
planteproduktion. Midlerne fordeles efter Brancheudvalgets beslutning herom.
Oprindeligt vedtaget den 9. januar 1973 - Ændringer vedtaget den 5. februar 1974, den 13.
november 1979, den 17. maj 1989, den 23. august 1990, den 24. november 1997, den 24.
november 1999, den 14. september 2007, den 20. september 2010, den 9. maj 2016, den
6. marts 2017 og 8. september 2017.

