Vedtægt for Brancheforeningen for Veterinære Ernærings Terapeuter
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Brancheforeningen
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Haderslev

for Veterinære Ernærings Terapeuter

§2
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til Veterinære Ernærings Terapeuters (VET)
arbejde og understøtte seriøsiteten i disses arbejde.
Desuden understøttes medlemmernes fælles markedsføringsinteresser.
§3
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1.
Foreningen kan være medlem af relevante organisationer. Beslutningen om medlemsskab
afgøres af bestyrelsen, såfremt det ikke medfører øgede omkostninger for medlemmerne.
Ellers besluttes et medlemsskab af organisationer på generalforsamlingen efter almindelige
stemmeregler.
§4
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan alle optages. Medlemskabet er delt i aktiv og passiv medlemskab.
A-medlemmer er: De aktive medlemmer som er færdiguddannet VET og dermed har
gennemgået og bestået ALLE 6 grundmoduler på VET Uddannelsen.
B-medlemmer er: De passive medlemmer som har gennemgået og bestået dele af
grundmodulerne i VET-uddannelsen eller medlemmer som ønsker at støtte op om foreningens
arbejde.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen
Stk. 3.
Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer: Et hvert medlem som
går imod foreningens vedtægter og modarbejder formålet eller med overlæg bringer
foreningen i miskredit kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning. Evt. for meget indbetalt
kontingent tilbagebetales ikke.
Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende
generalforsamling.
Stk. 4.
Alle medlemmer kan opnå rabat ved arrangementer som afholdes på vegne af foreningen.
Rabatten fastsættes af bestyrelsen for hvert enkelt arrangement.

§5
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i feb. måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fuldgyldige, betalende A-medlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuel valg/nedsættelse af udvalg
10. Eventuelt (der kan ikke træffes afgørelser under punktet eventuelt)
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger
indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10, stk. 1.
Stemmeafgivning foregår skriftligt og optælling foretages af 2 af dirigenten udvalgte personer.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne stiller krav herom. Kravet skal
indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden.
§6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2.
Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand og kasserer vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.
§7
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen og sendes ud
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§8
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disse fravær af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§9
Hæftelse
Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud (med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.)
§ 10
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 11
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:
Støtte til dyrevelfærd. Endelig beslutning træffes på afsluttende generalforsamling.

