VEDTÆGTER

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Center For Dyrs Forsvar (forkortet CFDF). Foreningens navn kan oversættes til Center
For Animal Defence i udenlandske sammenhænge.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§2 Formål
Stk. 1. CFDF er ved foreningens stiftelse en frivillig forening uden registreringspligt. CFDF kan på sigt og om
nødvendigt registrere sig som en almindelig forening jf. gældende regler herfor (non-profit organisation). CFDF
omtales i daglig tale som et videncenter.
Stk. 2. CFDFs formål er at sikre alle dyr respekt og beskyttelse både i naturen og i menneskers varetægt. CFDF
arbejder for dette gennem vidensformidlende, holdningspåvirkende og adfærdsændrende arbejde samt
lovgivningspåvirkende arbejde i forhold til dyrevelfærd, dyrerettigheder og dyreetik for dyrenes skyld. CFDF
ønsker en verden, hvor mennesker anerkender dyr som levende, følende væsener og handler herefter ved altid
at inddrage dyrenes perspektiv med henblik på at sikre dem den beskyttelse og respekt, de fortjener.
Stk. 3. CFDF indhenter viden, analyser, ideer og holdninger samt formidler og videreformidler viden, analyser,
ideer og holdninger om dyrevelfærd, dyrerettigheder og dyreetik. CFDF arbejder for at skabe en platform for
dialog, sparring og samarbejde mellem relevante aktører med henblik på at styrke foreningens formål.
Stk. 4. CFDF kan tillige beskæftige sig med emner inden for grøn omstilling til lands og til vands, fødevarer,
sundhed, økonomiske aspekter samt andre samfundsmæssige og politiske områder, hvis det giver mening i
forhold til at fremme foreningens formål.
Stk. 5. CFDF kan udøve erhvervsvirksomhed, som tjener foreningens formål. Opstår der uenighed i foreningen
om dette, tages beslutningen af formanden og direktøren i forening. Kan der her ikke opnås enighed, stemmer
bestyrelsen og styregruppen (kun individuelt betalende medlemmer) samlet om det. Den endelige beslutning
træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 6. CFDF kan som udgangspunkt modtage økonomisk støtte og donationer fra alle, som ønsker at give midler
til foreningen. Opstår der uenighed i foreningen om accept af midler fra specifik afsender, tages beslutningen af
formanden og direktøren i forening. Kan der her ikke opnås enighed, stemmer bestyrelsen og styregruppen (kun
individuelt betalende medlemmer) samlet om det. Den endelige beslutning træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Stk. 7. CFDF sætter dyrs velfærd over menneskers kommercielle interesser og lader sig ikke styre af
særinteresser, herunder partipolitiske og kommercielle interesser, som måtte trække i en anden retning.
§3 Medlemskab og eksklusion
Stk. 1. Enhver, som tilslutter sig CFDFs formål (jf. §2, stk. 2) samt accepterer CFDFs vedtægter, kan opnå
medlemskab af foreningen. Man kan opnå medlemskab på følgende måder:
Stk. 2. Supporter: Ved henvendelse til CFDF eller direkte tilmelding af nyhedsbrev for supportere kan man blive
supporter af CFDF med gratis medlemskab, hvor man dermed accepterer at modtage foreningens nyhedsbrev
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for supportere. Et supporter-medlemskab giver hverken møde-, tale- eller stemmeret ved generalforsamlinger.
Supportere kan inviteres af bestyrelsen og styregruppen i forening til at deltage ved generalforsamlinger – dog
uden stemmeret.
Stk. 3. Individuelt betalende medlem: Ved henvendelse til CFDF kan man som enkeltperson blive individuelt
betalende medlem (jf. §3, stk. 1), hvor man modtager foreningens nyhedsbrev for supportere samt opnår
stemmeret ved generalforsamlinger (jf. §4). Medlemskontingentet for individuelt betalende medlemmer
fastsættes ved forslag af bestyrelsen og styregruppen i forening og godkendes endeligt af generalforsamlingen
for ét år ad gangen. Der kan besluttes differentierede kontingentsatser for forskellige medlemsgrupper under de
individuelt betalende medlemmer (f.eks. lavere sats for studerende).
Stk. 4. Kollektivt betalende medlem: Ved henvendelse til CFDF kan man som forening, organisation, institution,
virksomhed eller anden lignende sammenslutning blive kollektivt betalende medlem (jf. §3, stk. 1), hvor man
modtager foreningens nyhedsbrev for supportere samt får mulighed for at stå som supporter af CFDF på
foreningens hjemmeside hvis ønsket. Et kollektivt medlemskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlinger,
men én repræsentant fra sammenslutningen kan deltage på generalforsamlingen med taleret.
Medlemskontingent for kollektivt betalende medlemmer fastsættes ved forslag af bestyrelsen og styregruppen i
forening og godkendes endeligt af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Der kan besluttes differentierede
kontingentsatser for forskellige medlemsgrupper under de kollektivt betalende medlemmer (f.eks. ud fra
sammenslutningens størrelse og økonomiske fundament).
Stk. 5. Medlemsmøder for supportere, individuelt betalende og/eller kollektivt betalende medlemmer kan
indkaldes af bestyrelsen og styregruppen i forening.
Stk. 6. Bestyrelsen og styregruppen (kun individuelt betalende medlemmer) kan i forening ved almindeligt
stemmeflertal ekskludere ethvert medlem, supportere såvel som individuelt betalende og kollektivt betalende
medlemmer, som menes at modarbejde CFDFs formål eller skader foreningen på anden vis (jf. §2). Hvis der er
stemmelighed, forpligtes formanden og direktøren til at træffe den endelige beslutning i forening.
Stk. 7. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan styregruppen, med 8 dages
varsel til medlemmet, udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
Stk. 8. Frivillig udmeldelse af CFDF for individuelt betalende og kollektivt betalende medlemmer sker ved skriftlig
henvendelse pr. mail til foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke – hverken helt eller delvist – ved
udmeldelse i kontingentperioden.
Stk. 9. Optagelse af medlem kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og et flertal i bestyrelsen og
styregruppen (kun individuelt betalende medlemmer) i forening stemmer for at afvise indmeldelsen (almindeligt
stemmeflertal). Nægtelsen skal dog, hvis den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende
ordinære generalforsamling.
Stk. 10. Udtrådte og ekskluderede medlemmer, supportere såvel som individuelt betalende og kollektivt
betalende medlemmer, har ingen andel i CFDFs formue eller andre immaterielle rettigheder af enhver art
tilhørende foreningen og kan ikke kræve kontingent eller andre indbetalte midler refunderet ved udtrædelse
eller eksklusion.
§4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stik. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i løbet af et kalenderårs første 6 måneder.
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Stk. 3. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle individuelt betalende og kollektivt betalende
medlemmer (jf. §3), som har tilmeldt sig senest 1 uge (7 dage) inden generalforsamlingen på den i indkaldelsen
angivne måde.
Stk. 4. Generalforsamlingen bekendtgøres ved e-mail med mindst 4 ugers varsel. Bestyrelsen og styregruppen i
forening er kun forpligtede til at indkalde individuelt betalende mellemmer til generalforsamlingen samt
informere kollektivt betalende medlemmer om generalforsamlingen.
Stk. 5. Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger
før, generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fremlægger hurtigst muligt herefter eventuelle forslag for
styregruppen til gennemsyn. Senest 3 dage inden generalforsamlingen formidles den endelige dagsorden til de
tilmeldte. På generalforsamlingen vil det i forretningsordenen fremgå, hvordan proceduren for ændringsforslag
vil være.
Stk. 6. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal en afstemning foregå skriftligt, hvis der er
almindeligt stemmeflertal herfor. Intet medlem kan afgive mere end én stemme, og stemmer kan ikke afgives
med fuldmagt. Bestyrelsen sørger for, at der udpeges et stemmeudvalg, og at afstemningen ellers foregår
korrekt.
Stk. 7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. En lovligt indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal individuelt betalende medlemmer.
Stk. 8. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle individuelt betalende medlemmer (jf. §3, stk. 3) med
minimum 3 måneders anciennitet i foreningen.
Stk. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling følger som udgangspunkt disse punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden for mødet
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt næste års budget
Fastsættelse og godkendelse af kontingent for medlemmer
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen + evt. suppleanter
Valg af kritisk revisor
Evt.
Stk. 10. Af det på generalforsamlingen vedtagne føres referat, der underskrives af dirigenten og mindst ét valgt
bestyrelsesmedlem. Den til enhver tid siddende direktør er ansvarlig for, at referater fra generalforsamlinger
(samt vigtige beslutninger taget på bestyrelsesmøder) opbevares korrekt, så foreningen til enhver tid kan
genfinde disse.
Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal tillige
afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring herom med angivelse af dagsorden fra 2/3- dele af
de individuelt betalende medlemmer senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
§5 Ledelse
Stk. 1. CFDFs daglige ledelse varetages af en styregruppe med en direktør i spidsen. Direktøren er også direktør
for CFDF. Styregruppens direktør vælges af bestyrelsen og kan ved svigt af sit ansvar afsættes af bestyrelsen. Det

Side 3 af 5

er direktørens opgave at tilrettelægge CFDFs arbejde ud fra vedtægterne og ud fra andre beslutninger taget af
bestyrelsen samt holde bestyrelsen løbende underrettet mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2. Bestyrelsen og direktøren sammensætter styregruppen i forening. Udpegede/rekrutterede
styregruppemedlemmer behøver ikke at være medlem af CFDF (jf. §3), men er ellers underlagt vedtægterne,
herunder §3, hvis de ønsker yderligere engagement i foreningen.
Stk. 3. Styregruppens medlemmer er ved foreningens stiftelse frivillige. Bestyrelsen kan på sigt ansætte
styregruppemedlemmer i CFDF. Bestyrelsen kan også nedsætte (eller ansætte) ad hoc arbejdsgrupper til at løse
en specifik opgave.
Stk. 4. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen jf. gældende regler herfor. Bestyrelsen består af mindst 3 og
højest 5 individuelt betalende medlemmer. Genvalg kan modtages.
Stk. 5. Ved foreningens stiftelse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. De resterende medlemmer vælges for
2 år. Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. yderligere
bestyrelsesmedlemmer ved eller umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden i samråd med direktøren.
Stk. 7. Bestyrelsen og styregruppen træffer i forening beslutninger om opkrævningsform for medlemskontingent
samt udbetaling af evt. honorar og skattefri godtgørelser med respekt for foreningens økonomi. Her gælder
almindeligt stemmeflertal (kun individuelt betalende medlemmer).
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer og styregruppemedlemmer kan om nødvendigt være de samme personer.
Stk. 9. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling,
medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til
at supplere sig selv. Er der valgt suppleanter til bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten etc.
§6 Videnspanel
Stk. 1. Bestyrelsen og styregruppen kan i forening udpege folk til et videnspanel for CFDF. Disse folk vil som
udgangspunkt være forskere, fagfolk eller andre eksperter med ekspertise inden for dyrevelfærd,
dyrerettigheder og/eller dyreetik. Det kan også være andre meningsdannere og debattører inden for området.
Disse fungerer som rådgivende organ for CFDF og kan på opfordring fra bestyrelsen og direktøren i forening
skrive eller tale i regi af CFDF.
Stk. 2. Folk i videnspanelet kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med bestyrelsen og direktøren i
forening.
Stk. 3. Folk i videnspanelet behøver ikke at være medlem af CFDF, men er ellers underlagt vedtægterne,
herunder §3, hvis de ønsker yderligere engagement i foreningen.
§7 Tegning og hæftelse
Stk. 1. CFDF tegnes af direktøren i forening med enten formanden eller et
andet bestyrelsesmedlem eller af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af direktøren og den samlede
bestyrelse.
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Stk. 3. Der kan af direktøren og formanden i forening meddeles enkeltpersoner prokura.
Stk. 4. CFDF hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer, bestyrelse, styregruppe eller andre nogen personlig hæftelse for de af foreningen
påhvilende forpligtelser.
§8 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Revision finder sted én gang årligt hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.
Stk. 4. Regnskabet fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til
godkendelse på den første ordinære generalforsamling.
§9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan alene besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling (jf.
§4). Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3-dele af foreningens individuelt betalende medlemmer
stemmer for ændringen. Er 2/3-dele af foreningens individuelt betalende medlemmer ikke til stede, kan
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen
redegøres for forslaget. Her kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3-dele af de repræsenteredes stemmer.
Vedtagne ændringer træder i kraft øjeblikkeligt.
Stk. 2. Beslutning om opløsning af CFDF kan kun vedtages efter bestyrelsens og styregruppens indstilling og efter
vedtagelse med 2/3-dels flertal blandt de tilstedeværende individuelt betalende medlemmer på en lovligt
indvarslet generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 3. CFDFs eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til et eller flere almennyttige formål, der ligger i
naturlig forlængelse af foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. januar 2019, hvorefter vedtægterne træder i kraft.
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