Vedtægter for Tørrecentralen
NYBRO Tørreri A.m.b.A.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.

Selskabets navn er Nybro Tørreri A.m.b.A.

Stk. 2.

Selskabets hjemsted er Nybrovej 167, Kærup, 6851 Janderup i Varde Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1.

Selskabets formål er at varetage andelshavernes interesser som avlere af lucerne, græs
og andre grøntafgrøder til tørring og fremstilling af hø og piller til avlernes eget
forbrug eller til videresalg. Desuden kan selskabet udføre andre opgaver, som anses at
være til gavn for selskabet og dets andelshavere.

§ 3 Andelshaver

Stk. 1

Andelshaverne forpligter sig til at levere lucerne, græs eller andre grøntafgrøder fra
minimum 3 hektar. Arealet bør ligge samlet, være velgødet og skal godkendes af
bestyrelsen eller driftslederen.

Stk. 2.

Enhver andelshaver bekræfter ved sin underskrift de til enhver tid gældende regler sit
andelshaverskab af selskabet.

Stk. 3.

Når en andelshaver optages i selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af
vedtægterne. Andelshaverne er underkastet selskabets vedtægter, således som de er
udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af
senere tilkommende ændringer og tilføjelser.

Stk. 4.

Der skal foreligge en andelshaverfortegnelse og være oprettet et andelshaverkartotek,
hvori andelshaverens underskrifter opbevares. Det er bestyrelsens opgave at sikre sig,
at selskabet holder dette materiale ajour og i orden.

Stk. 5.

Såfremt en andelshaver ikke har haft leverancer til selskabet i de sidste 5 år, kan
andelshaveren slettes efter et skriftligt påkrav fra bestyrelsen, hvis andelshaveren ikke
senest 14 dage efter modtagelse af påkrav tilkendegiver, at andelshaveren vil
genoptage leverancer til selskabet.

Stk. 6

Overfor selskabets kreditorer hæfter andelshaverne begrænset med de udstedte
garantibeviser på 30.000,- kr. pr. andelshaver. Skulle selskabet standse sine betalinger,
gå konkurs eller træde i likvidation, kan de udstedte garantibeviser således først
frigives, og det betalte indskud udbetales, efter at samtlige kreditorer er fyldestgjort.

Stk. 7.

Afstår en andelshaver sin ejendom, er den nye ejer berettiget til at indtræde i den
forrige ejers rettigheder og forpligtelser ved dokumentation for bestyrelsen gennem
behørig forevisning af overdragelsesdokument.

Stk. 8.

Endvidere kan en andelshaver indgive skriftlig ansøgning til bestyrelsen om fritagelse
for rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Udtrædende andelshavere har ingen
ret til at få andel i selskabets ufordelte formue.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, og ekstraordinær
generalforsamling efter beslutning af bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring herom
af en fjerdedel af andelshaverne. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse sker
efter bestyrelsens bestemmelser.

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via mail eller brev med mindst 8 dages
varsel.

Stk. 3.

Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,
3. Årsrapport til godkendelse, herunder anvendelse af resultat
4. Ledelsesvurdering af den fremtidige drift,
5. Indkomne forslag,
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
7. Valg af revisor,
8. Evt.

Stk. 4.

Generalforsamlingen vælger ved relativt stemmeflertal stemmetællere, dirigent og
referent.

Stk. 5.

Protokol fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

Stk. 6.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må indgives skriftlig til selskabet senest
1. marts.

Stk. 7

Hver mødt andelshaver har én stemme.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1

Selskabet ledes af generalforsamlingens valgte bestyrelse på 5 medlemmer, der
vælges for 2 år ad gangen. Ligeledes vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad
gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets ledelse og midler. Bestyrelsen er bemyndiget til
at anskaffe nødvendige bygninger, nødvendigt materiel, antage medhjælp samt i øvrigt
disponere efter bedste skøn. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Valgene er
skriftlige. Forretningsorden gennemgås ved konstituerende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen bemyndiges til at optage de nødvendige lån og kreditter til den fortsatte
drift samt til at pantsætte selskabets aktiver.

Stk. 5

Bestyrelsen drager omsorg for ansvars- og ulykkesforsikring for lønnet medhjælp og
brandforsikring for foreningens ejendele, også ved evt. selvforsikring.

Stk. 6

Der føres protokol om bestyrelsens vedtagelser. Den underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 Ledelse

Stk. 1

I selskabet er direktøren den daglige leder.

Stk. 2

Direktøren og bestyrelse drager omsorg for at arbejdet på de tegnede arealer udføres i
den rækkefølge, som de finder mest hensigtsmæssig.

Stk. 3

Arbejde for ikke-andelshaver kan finde sted, når direktøren finder, at det er til fordel
for selskabet.

Stk. 4

Uoverensstemmelser med tørreriet på den ene side og én eller flere andelshavere på
den anden side afgøres ved en voldgiftskendelse.

Stk. 5

Tørringsprisen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6

Bestyrelsen og direktøren kan standse anlægget, når det skønnes, at driften er teknisk
og økonomisk uforsvarlig, og dette sker uden kompensation til avlerne.

§ 7 Regnskab

Stk. 1

Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april

Stk. 2

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor.

§ 8 Ophør og vedtægtsændringer

Stk. 1

Beslutning om selskabets ophør/sammenlægning og vedtægtsændringer kræver et
flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst fjorten dages mellemrum.

Stk. 2

I tilfælde af selskabets opløsning fordeles overskud ligeligt mellem andelshaverne.
Underskud fordeles som i § 3 stk. 6 anført.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. juni 2018 og på ekstraordinær
generalforsamling den 3. juli 2018.
Nybro, den 3. juli 2018
For Nybro Tørreri A.m.b.A.
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