FORMAL
§1

Foreningens navn er Dansk Pelsdyravlerfor
ening a.m.b.a. Foreningen er en andelsfor
ening med begr.enset h.eftelse. Foreningens
hjemsted er Glostrup kommune.
§ 2
Foreningens formal er: Under bevarelse af
st11Jrst mulig frihed for de enkelte landsdels
pelsdyravlerforeninger at danne et bindeled
mellem disse og skabe sammenhold og
f.ellesskab mellem danske pelsdyravlere,
samt bidrage til pelsdyravlens !1lkonomiske
og avlsm.essige udvikling herhjemme og at
varetage pelsdyravlernes interesser overfor
myndighederne og overfor andre erhverv.
§3

Foreningen virker tillige under binavnene:
Danske Pels Auktioner a.m.b.a.
K!1lbenhavns Pelscentral a.m.b.a.
Danish Fur Sales a.m.b.a.
Scandinavian Fur Auction Co. a.m.b.a.
Danish Fur Auction Co. a.m.b.a.
Copenhagen Fur Center a.m.b.a.
Kopenhagen Fur a.m.b.a.
med det formal at afs.ette de af medlem
merne producerede eller bearbejdede skind.
Foreningen kan tillige modtage skind til salg
fra andre end Foreningens medlemmer.

MEDLEMMER
§4

Medlemskredsen i Foreningen bestar af:
Aktive medlemmer
Afdeling I:
Andre erhvervsud11Jvere inden
Afdeling II:
for pelsbranchen
Afdeling Ill:
Passive medlemmer
AFDELING I:
Aktive medlemmer er enhver fysisk eller
juridisk person, som er pelsdyravlere, og
som er medlemmer af en af de fire lands
delsforeninger under Foreningen:
1. Sj.ellands Pelsdyravlerforening (omfat
tende Sj.elland og Lolland Falster med
omliggende !Iler samt Bernheim)
2. Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening
(omfattende Fyn med omliggende !Iler og
Sydjylland)
3. Midtjyllands Pelsdyravlerforening
4. Nordjyllands Pelsdyravlerforening
Gr.enserne mellem landsdelsforeningerne
fasts.ettes af Foreningens bestyrelse.
Sammenslutninger skal anmelde navn og
hjemsted samt den person, der repr.esenterer
sammenslutningen, overfor Foreningen. Kun
den anmeldte person er valgbar.
Landsdelsforeningernes love, der skaI god
kendes af Foreningens bestyrelse, skaI inde
holde bestemmelser om:
a. At der som medlem kan optages enhver
pelsdyravler indenfor landsdelsforenin
gens omrade uden hensyn til pelsdyrart.

b. At landsdelsforeningen kan n.egte sam
arbejde med lokale sammenslutninger af
pelsdyravlere, medmindre samtlige
medlemmer af den lokale sammenslut
ning er medlem af en landsdelsforening.
c. At landsdelsforeningen kan n.egte at
optage i eller kan udelukke af landsdels
foreningen pelsdyravlere, hvis f.erd er
sadan, at den skader medlemmernes
eller Foreningens interesser.
d. At valg af delegerede til Foreningens
generalforsamling skal finde sted inden
15. februar.
e. At landsdelsforeningen har samme regn
skabsar som Foreningen.

mende generalforsamling.
Til .endring af bestyrelsens afg11Jrelse kr.e
ves to tredjedeles flertal af de pa generalfor
samlingen m!1ldte stemmeberettigede.
Meddelelse om eksklusion af et medlem til
stilles pag.eldende landsdelsforening, der
herefter sletter vedkommende som med
lem.
§8

For medlemmer under§ 4, afd. I fasts.ettes
pa hver ordin.er generalforsamling et arligt
kontingent.

Medlemmer, der ikke l.engere opfylder
betingelserne for at kunne v.ere medlem
under afdeling I kan overflyttes til afdeling Ill.

For medlemmer under§ 4, afd. II kan besty
relsen fasts.ette et arligt kontingent.

AFDELING II:
Som medlemmer kan endvidere med besty
relsens godkendelse optages enkeltperso
ner eller sammenslutninger, der driver virk
somhed indenfor pelsbranchen.

For Foreningens forpligtelser h.efter alene
Foreningens samlede formue. Foreningens
egenkapital bestar af kapitalfonden, jf.§§ 22
og 23.

AFDELING Ill:
Som passive medlemmer kan optages
enhver interesseret, som er medlem af en
landsdelsforening, og som ikke opfylder
betingelserne for at kunne optages som
aktive medlemmer.

GENERALFORSAMLINGEN

Landsdelsforeningerne indsender hvert ar til
Foreningen inden 1. december en pr. 1.
november udarbejdet fuldst.endig for
tegnelse over medlemmerne i henholdsvis
afdeling I og afdeling Ill.
Ind- og udmeldelser eller overflytninger fra
en afdeling til en anden ma i 11Jvrigt af lands
delsforeningerne straks indberettes til For
eningen.
§5

Som .eresmedlem af Foreningen kan - pa
forslag af bestyrelsen og ved beslutning pa
en generalforsamling - optages danske eller
udenlandske personer, der i s.erlig grad har
virket for Foreningen eller for pelsdyravlens
fremme.
§6

Udtr.eder et medlem af en landsdelsfor
ening, er dette samtidig at betragte som
udmeldelse af Foreningen.
Udtr.edende medlemmers rettigheder og
forpligtelser med hensyn til deltagelse i For
eningens overskud eller underskud oph!1lrer
ved udgangen af det regnskabsar, hvori
samtlige de af medlemmet indleverede
skind er solgt pa Foreningens auktioner, jf.
dog bestemmelserne angaende kapitalfon
dens udbetaling.
§7

Et medlems udelukkelse af Foreningen kan
besluttes af bestyrelsen, hvis den matte fin
de udelukkelsen bedst tjenlig for Forenin
gen. Udelukkelsen kan dog af det pag.el
dende medlem indbringes for f!1lrstkom-

§9

§ 10
Til at repr.esentere medlemmerne pa For
eningens generalforsamlinger v.elger hver
landsdelsforening pa en generalforsamling
stemmeberettigede delegerede.
Antallet af delegerede udg!1lr 10%, dog
minimum 150 af de aktive medlemmer, der
fordeles mellem landsdelsforeningerne efter
antallet af aktive medlemmer (Afdeling I) i
landsdelsforeningerne.
Kun aktive medlemmer (Afdeling I) kan v.el
ges til delegerede.
Safremt en delegeret matte have forfald til
en ordin.er eller ekstraordin.er generalfor
samling, kan fuldmagt meddeles til en
anden delegeret fra den pag.eldende lands
delsforening.
Foreningen udsender hvert ar inden 1. janu
ar meddelelse til landsdelsforeningerne om
hvilket antal delegerede, hver Forening kan
v.elge i forhold til dens medlemstal bereg
net pa det antal aktive medlemmer, der er
anmeldt til Foreningen pr. 1. november det
foregaende ar.
De valgte delegeredes funktionsperiode
1!1lber fra f11Jrstkommende 15. februar til 14.
februar.
Foreningens ordin.ere generalforsamling
afholdes hvert ar mellem 1. marts og 31.
marts
Generalforsamlingen er den !1lverste myn
dighed i alle Foreningens anliggender.
Til den ordin.ere generalforsamling indkal
der bestyrelsen de delegerede med mindst
14 dages varsel enten ved skriftlig medde-

Foreningens arlige overskud anvendes f0rst
til forrentning af kapitalfonden derved, at
kapitalfonden tilskrives en rente af saldoen
ved regnskabsarets begyndelse med en
rente svarende til gennemsnittet af den af
Nationalbanken noterede diskonto i det
paga!ldende regnskabsar. Renten tilskrives
kun i de regnskabsar, der er overskud, og
kun i det omfang, overskuddet ra!kker til.
Resten af overskuddet fordeles mellem
medlemmerne i forhold til medlemmernes
oms<l!tning ved salg af skind pa Forenin
gens auktioner i det paga!ldende regn
skabsar og henl<l!gges til medlemmernes
kapitalfondskonti.
Nar kapitalfonden incl. tilskrevne renter har
naet en st0rrelse svarende til Foreningens
materielle anla!gsaktiver ultimo regnskabs
aret if0lge koncernregnskabet med tilla!g af
et bel0b svarende til 5% af gennemsnittet af
oms<l!tningen pa Foreningens auktioner i de
seneste 3 regnskabsar, kan bestyrelsen,
safremt den finder det forsvarligt, tra!ffe
beslutning om, at der ska I foretages udbeta
ling af en procentdel af hvert medlems inde
staende pa kapitalfondskontoen, dog ma
kapitalfonden ikke derved blive mindre end
Foreningens materielle anla!gsaktiver if0lge
koncernregnskabet med tilla!g af et bel0b
svarende til 5% af gennemsnittet af oms<l!t
ningen pa Foreningens auktioner i de sidste
3 regnskabsar. Ved vil!rdi-ans<l!ttelsen af de
materielle anl<l!gsaktiver i relation til kapital
fondens st0rrelse ska I de faste ejendomme
dog mindst ans<l!ttes til ejendomsva!rdien ved
den offentlige vurdering pr. 31/12 1993.
Bestyrelsen kan efter ans0gning tra!ffe
beslutning om at foretage hel eller delvis
udbetaling af et medlems kapitalfonds-inde
staende, nar der foreligger dokumentation
for, at en af nedenstaende tilstande er ind
tradt:
A. Personlige enkeltmedlemmer:
a. Ved et medlems d0dsfald.
b. Ved et medlems fyldte 67. ar cg sam
tidig endelig oph0r med at drive pels
dyrfarm save! direkte som indirekte.
B. Personlige deltagere i interessentskaber
m.v.:
a. Ved en interessents d0dsfald.
b. Ved en interessents fyldte 67. ar cg
samtidig udtra!den af interessentska
bet.
Det er endvidere en betingelse, at
den udtradte interessent samtidig
med sin udtra!den af interessentska
bet oph0rer med direkte eller indirek
te at drive pelsdyrfarm.
For save! a som b ga!lder, at der kun
kan udbetales en andel svarende til
den paga!ldendes andel i interessent
skabet.
C. Aktieselskaber, anpartsselskaber og andre
selskaber med begr<l!nset ha!ftelse:
a. 10 ar efter aktieselskabets oph0r
(likvidation og/eller konkurs).

b. Nar et selskab endeligt har va!ret
ophli'lrt med at drive pelsdyrfarm eller
drive virksomhed med bearbejdning
af skind i 10 ar.
c. Safremt selskabets hovedaktiona!r
afgar ved d0den eller efter sit fyldte
67. ar endeligt oph0rer med at drive
pelsdyrfarm save! direkte som indi
rekte. Ved endeligt ophli'lr forstas, at
hverken hovedaktion<l!r eller sel
skabet driver pelsdyrfarm direkte eller
indirekte. Ved hovedaktiona!r forstas
en personlig selskabsdeltager, der
gennem aktie/anparts-besiddelse
eller pa andet grundlag ud0ver en
bestemmende indflydelse over sel
skabet cg aktivt deltager i selskabets
drift.
Forinden udbetalinger kan finde sted, ma
ans0gninger godkendes af bestyrelsen.
Udbetalinger kan dog kun finde sted i det
omfang, bestyrelsen finder det 0konomisk
forsvarligt, cg medlemmerne har aldrig krav
pa udbetalinger fra kapitalfonden bortset fra
vedta!gternes bestemmelse angaende For
eningens likvidation.
Safremt udbetalinger i henhold til foransta
ende stykker ikke kan im0dekommes, har
behandlingen af sadanne ans0gninger dog
fortrinsret for senere indkomne anmodnin
ger om udbetaling.
Safremt et medlem bliver Foreningen noget
belli'lb skyldigt, kan bel0bet debiteres med
lemmets kapitalfondskonto.
Bestyrelsen kan kun tra!ffe beslutning om
udbetalinger fra kapitalfonden under for
udsa!tning af, at kapitalfonden har en stli'lr
relse, der svarer til Foreningens materielle
anl<l!gsaktiver opgjort som foran anfli'lrt med
tilla!g af et belli'lb svarende til 5% af gen
nemsnittet af oms<l!tningen pa Foreningens
auktioner i de sidste 3 regnskabsar.
Medlemmerne har aldrig krav pa udbetalin
ger fra kapitalfonden.
§ 23
Safremt Foreningens arsrapport matte udvi
se underskud, skal dette fordeles mellem
medlemmerne i forhold til medlemmernes
omsa!tning ved salg af skind pa Forenin
gens auktioner i det paga!ldende regn
skabsar cg debiteres kapitalfonden.
Medlemmets kapitalfondskonto kan dog
aldrig debiteres et st0rre bel0b end det, der
henstar pa kontoen, ligesom intet medlem
ha!fter for Foreningens forpligtelser udover
indestaendet pa medlemmets kapitalfonds
konto.
§ 24
Efter at arsrapporten er godkendt pa gene
ralforsamlingen, reguleres medlemmernes
kapitalfondskonti i overensstemmelse her
med, cg der udsendes meddelelse til med
lemmerne om deres indestaende pa konto
en.

Safremt Foreningen i to pa hinanden fli'llgen
de ar forg<l!ves har fors0gt meddelelse om
indestaende tilsendt medlemmerne pa den
opgivne adresse, cg meddelelse pr. anbefa
let brev tredje ar ligeledes er forga!ves,
bortfalder en eventuel ret til andel af inde
staendet pa kapitalfonds-kontoen, cg belli'l
bet tilfalder Foreningen.
§ 25
Medlemmernes kapitalfondskonti kan ikke
overdrages, pants<l!ttes eller g0res til gen
stand for arrest eller udla!g eller nogen
anden form for retsforf0lgning.

Ved overdragelse af en pelsdyrfarm kan
medlemmets rettigheder cg forpligtelser
med bestyrelsens godkendelse overf0res til
erhververen.
Nar sa!rlige forhold g0r sig ga!ldende, kan
bestyrelsen bevilge delvis udbetaling af et
kapitalfondsindestaende Der kan dog mak
simalt bevilges udbetaling til medlemmet af
et bel0b svarende til dennes procentuelle
andel af kapitalfonden efter fradrag af Va!r
dien af de materielle anla!gsaktiver opgjort i
henhold til § 22. I sadanne tilfa!lde afkortes
bel0bet med en tredjedel.
Ved udbetaling af kapitalfondsindestaender
er Foreningen berettiget til at modregne
sadanne bel0b, som medlemmet matte
skylde Foreningen.

FORENINGENS OPL0SNING
§ 26
Foreningen kan kun opl0ses efter forud
bekendtg0relse pa dagsordenen, og nar det
vedtages af to trediedele af de pa to hinan
den f0lgende generalforsamlinger med
mindst 14 dages mellemrum m0dte stem
meberettigede.

Vedtages det at opl0se Foreningen, Va!lges
der samtidig likvidatorer. Efter at Forenin
gens aktiver er realiseret, cg alle forpligtel
ser - herunder omkostningerne ved likvida
tionen - er betalt, udloddes restformuen
procentuelt pa kapitalfondskontiene uden
hensyn til tidspunktet for henla!ggelsen her
til.

Vedtaget pa Dansk Pelsdyravlerforenings
ordina?re generolforsomling den 29. marts 2019.

