
Vedtægter for Avls- og Bevaringsforeningen “Rødt Dansk 
Malkekvæg” “Model 1930”

Stiftet 5. juli år 2003

(5 sider)

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Avls- og Bevaringsforeningen “Rødt Dansk Malkekvæg”  - “Model 1930”
Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.

§ 2 Foreningens formål
Avls- og bevaringsforeningens formål er i almennyttigt øjemed, at avle på og genudbrede Rødt 
Dansk Malkekvæg af gammel oprindelse som sunde, levende bestande, så racens genetiske 
integritet bevares. Herunder:

*at avlsarbejdet til stadighed repræsenterer kvægslægten i en form, der er præget af optimal vi-
talitet, fertilitet, evne til lette fødsler, naturlig fremtoning og adfærd, herunder højere prioritering af 
sundhed end  af kvantitative ydelser,

*at opretholde det typiske ældre danske kulturlandskabs karakter og billede med rødt kvæg.

*at medvirke til at opbygge gårdbesætninger af racen i denne form med in situ avl,

*at medvirke til at fremme forskningen af den forhøjede ernæringsværdi i mælk og kød fra det 
gamle røde danske kvæg, når dette bydes optimale levevilkår, der tilgodeser og stimulerer dyrets 
sundhed og naturlige adfærd.

*at oprette og føre stambog over populationen,

*at udarbejde en retningsvisende standard med udgangspunkt i historisk billedmateriale, optegnel-
ser over mål og vægt m.m. omkring “1930”, samt under hensyntagen til, at avlen afbalanceres på 
en måde, så fællestræk fastholdes samtidig med, at der tages behørigt hensyn til genetisk bredde 
i de enkelte besætninger samt i bestanden som helhed,

*at arbejde for at få offentlige tilskud for økonomisk at muliggøre avls- og bevaringsarbejdet.

Foreningen kan vælge, at lade sig repræsentere i en paraplyorganisation for bevarelse af andre 
rene manifestationer af rødt dansk kvæg eller andre ældre danske kvægracer.



§ 3 Avlsgrundlaget
Avlsmaterialet som danner udgangspunkt for foreningens avlsmål, “model 1930”, bygger på rest-
populationer af RDM, hvor nedarvningsevnen for rødt kvæg, som man fandt det før anden verden-
skrig, i mere eller mindre udpræget grad stadig er til stede.
 

Besiddere af besætninger eller enkelteksemplarer af ren RDM uden andele af fremmede racer, 
som ønsker at følge foreningens avlsmål, kan søge bestyrelsen om optagelse.

 

Avlsforeningens medlemmer forbeholder sig retten til at anvende egne avlstyre og at udveksle 
avlstyre med andre avlere inden for foreningens rammer. Endvidere anmoder avlsforeningen 
Genressourceudvalget om i et vist omfang at få del i de båndlagte sædportioner fra rene røde tyre 
i genbanken, som måtte have en vis disposition for at give afkom af ældre type.

 
§4 Medlemmer
Som medlemmer kan optages interesserede avlere og tidligere avlere af ren Rød Dansk Malker-
ace, som ønsker at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretær. Udmeldelse sker skriftligt til forenin-
gens sekretær.

Eksklusion: Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medllemmer eksklu-
dere et medlem, der handler mod foreningens interesser og love.

Efter et års kontingentrestance slettes man automatisk som medlem. Kontingent betales forud for 
et kalenderår og fastsættes for det kommende år på den ordinære generalforsamling.

Kun personer med betalt kontingent (betalingsbevis) har stemmeret ved vore generalforsamlinger.

§5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer.
 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med: Formand, næstformand, 
sekretær og kasserer.

Ulige år afgår: Formand og kasserer. Lige år afgår: Næstformand, sekretær samt menigt besty-
relsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
 



§6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes i juli måned, og indvarsles ved skrivelse til de enkelte medlem-
mer. Indvarslingen skal indeholde dagsorden.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Dagsorden skal mindst indeholde:

                 1.  Valg af dirigent

                 2.  Valg af stemmetællere

                 3.  Konstatering af tilstedeværende berettigede stemmer

                 4.  Formandens beretning

                 5.  Indkomne forslag

                 6.  Regnskab ved kassereren

                 7.  Fastsættelse af kontingent

                 8.  Valg af bestyrelse og suppleanter

                 9.  Valg af revisor og en suppleant

                 10. Eventuelt

 
Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvis een kræver det, skal der være skriftlig afstemning, ellers foregår afstemninger ved håndso-
prækninger. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst een fuldmagt pr. fremmødt medlem.

 
§7 Regnskab, kontingent og hæftelse
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af foreningens revisor.

Kasseren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende 
forpligtelser.

 

 



§8 Vedtægtsændringer
Ændringer i formålsparagraffen kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor æn-
dringer kræver 2/3´s majoritet af de fremmødte stemmer.

§9 Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet 
blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde 
en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt fremmødte 
medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningsformuen overgå til foreninger med beslægtede 
formål.

Således vedtaget ved stiftelsen i Ryslinge d. 5. juli 2003 af stifterne.

 

 


