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Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1942, med ændringer på ordinære og 
ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 26. september og 13. november 1947, 30. september 
og 5. november 1948, 8. september 1950 og 18. oktober 1951, 1. oktober 1952 og 6. marts 1953, 25. 
oktober 1957 og 20. oktober 1958, 30. oktober 1962 og 20. februar 1963, 17. oktober 1978 og 27. 
april 1979, 20. oktober 1989, 16. november 1989, 20. oktober 2004, 8. december 2004, 30. oktober 
2008, 7. oktober 2010, 24. oktober 2012 og 28. oktober 2015. 
 
§ 1. 
Selskabets navn er Danmarks Mejeritekniske Selskab. Dets hjemsted er sekretariatsadressen. 
 
§ 2. 
Selskabets formål er at fremme den mejeritekniske forskning og oplysning samt anvendelsen af dens 
resultater til gavn for dansk mejeribrug og tilsluttende produktioner – så som ved afholdelse af mø-
der, foredrag, seminarer og ekskursioner til ind- og udland. 
 
§ 3. 
Selskabet kan som medlemmer optage personer, der er beskæftiget med mælkens produktion, bear-
bejdning eller afsætning, eller med forsøg, industrielle, merkantile eller maskintekniske virksomheder 
med tilknytning til mejeribranchen. 
Herudover personer der på anden vis har relationer til dansk mejeribrug. 
 
§ 4. 
Til støtte for selskabets virksomhed kan tegnes sponsorater efter bestyrelsens godkendelse. 
 
§ 5. 
Selskabets medlemmer indplaceres inden for en af følgende grupper: 
1. Personer beskæftiget med mælkens produktion eller produktion og afsætning af mejeriprodukter 

(fortrinsvis ansatte i den primære mejeriindustri). 
2. Personer beskæftiget med forskning, produkt- og applikationsudvikling, fødevaresikkerhed, kvali-

tet, miljø, lovgivning, tilsyn, rådgivning og undervisning samt personer, som er beskæftiget i orga-
nisationer med tilknytning til mejeribranchen. 

3. Personer der er beskæftiget i leverandørvirksomheder til mejeriindustrien samt andre virksom-
heder med relation til mejeriindustrien. Medlemmer fra sådanne virksomheder, som beskæftiger 
sig med forskning, kontrol og kvalitetssikring indplaceres i gruppe 2. 

4. Personer der er dimittender eller er ledige, dvs. uden angivelse af beskæftigelsesforhold. 
 

Det enkelte medlem vælger selv sit tilhørsforhold ud fra ovenstående kriterier og er selv ansvarlig for 
at meddele ændringer i dette. Ændringer modtaget til og med 31. juli vil have virkning fra førstkom-
mende valg til bestyrelsen. 
 
Ændringer modtaget i perioden mellem 1. august og udsendelse af valggruppelisten/indkaldelse til 
generalforsamling vil kun have effekt ved førstkommende valg, hvis valggruppelisten ikke allerede er 
generet, når ændringen modtages i sekretariatet. 
 
Selskabet kan desuden optage studerende som medlemmer i gruppe 5: 
5. Studerende, som er optaget på mejeriteknologuddannelsen samt kandidatstuderende med rele-

vant studieretning – f.eks. stud.techn.al med mejeriteknologi som kandidatlinje. Studerende har 
ikke stemmeret i selskabets anliggender.  

 



§ 6. 
Optagelse af medlemmer sker efter beslutning af bestyrelsen. Ved optagelse skal medlemmet selv 
tage stilling til sit tilhørsforhold i en af de 4 valggrupper. 
Studerende som dimitterer indplaceres i gruppe 4 indtil der foreligger oplysninger om arbejdsgiver. 
 
§ 7. 
Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til selskabets sekretariat. Et medlem kan udelukkes af sel-
skabet enten når vedkommende ikke har betalt kontingent inden udløbet af regnskabsåret eller når 
det på en generalforsamling vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
§ 8. 
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årsvis 
forud. Medlemmer, der optages i løbet af et regnskabsår, betaler ved optagelsen kontingent for hele 
det løbende regnskabsår. 
Studerende betaler ikke medlemskontingent og er kontingentfrie frem til næste regnskabsårs begyn-
delse. 
 
§ 9. 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. 
Generalforsamlinger indkaldes ved afsendelse af skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 
21 dage før dagen for generalforsamlingens afholdelse. 
Meddelelsen skal indeholde oplysning om dagsordenen. 
Generalforsamlinger afholdes på et sted inden for landets grænser, som i hvert enkelt tilfælde fast-
sættes af bestyrelsen. 
Generalforsamlingen ledes af en af de mødte medlemmer valgt til dirigent. 
 
§ 10. 
Beslutninger på generalforsamlinger træffes, når andet ikke måtte være foreskrevet, ved simpel 
stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt. Dog kan 
hvert medlem kun afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt. 
Afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges. 
Medlemsgruppe 5 – studerende – har ikke stemmeret.  
 
§ 11. 
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. september og 30. oktober. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde 
senest den 1. august. 
 
På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 
3. Meddelelse om nye medlemmers optagelse. 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det sidst forløbne regnskabsår. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastlæggelse af medlemskontingent for det efterfølgende regnskabsår. 
7. Orientering om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
8. Valg af præsident. 
9. Valg af revisor. 



10. Meddelelse om arbejdsprogram for den forestående periode. 
11. Eventuelt. 
 
§ 12. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 
20 medlemmer derom fremsætter begæring med angivelse af hvilket emne, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen. 
 
§ 13. 
Ændring af selskabets vedtægter kan ske i henhold til vedtagelse på en generalforsamling med sim-
pelt flertal. 
 
§ 14. 
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en præsident samt 3 medlemmer fra hver af de i sel-
skabet repræsenterede grupper 1, 2 og 3. 
Præsidenten vælges hvert år af den ordinære generalforsamling. Hver af de i § 6 nævnte grupper 1, 2 
og 3 vælger 3 medlemmer til bestyrelsen blandt sine medlemmer. 
Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer, i den gruppe, hvori 
der afholdes valg. 
Samtidig med, at en gruppe vælger bestyrelsesmedlemmer, vælger den en suppleant, der indtræder i 
bestyrelsen for den resterende del af perioden, såfremt et valgt bestyrelsesmedlem må udtræde in-
den for sin valgperiode. Suppleanter kan endvidere indkaldes til selskabets møder, hvis et bestyrel-
sesmedlem får midlertidigt forfald. 
Sammen med indvarslingen til generalforsamlingen sendes til hvert medlem i den gruppe, hvori der 
skal foretages valg, en fortegnelse over samtlige medlemmer i medlemmets egen gruppe samt en 
formular, hvorpå medlemmet kan fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlem for sin gruppe. 
Forslagene skal i underskreven stand være sekretariatet i hænde senest 8 dage efter udsendelsesda-
toen. 
Senest 4 hverdage herefter udsendes en fortegnelse over, hvem der er foreslået som bestyrelses-
medlem, og samtidig medfølger en stemmeseddel til det endelige valg, som skal være sekretariatet i 
hænde inden 3 dage før dagen for generalforsamlingen. På basis af de inden for fristens udløb tilba-
gekomne stemmesedlers indhold, afgøres hvem der er valgt som bestyrelsesmedlemmer og supple-
ant for gruppen. 
De 3 personer, der i den enkelte gruppe opnår flest stemmer, er valgt som bestyrelsesmedlemmer for 
gruppen, og den person, der får 4. flest stemmer, er valgt som suppleant for gruppen. Der kan dog 
maksimalt vælges to bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed (samme CVR-nummer) i samme 
valggruppe. Hvis der er opstillet flere kandidater fra samme virksomhed, og disse alle får flere stem-
mer end deres modkandidater, vil de to, der har fået flest stemmer, blive valgt, og derefter går den 
sidste plads i bestyrelsen til den modkandidat fra en anden virksomhed, som har fået flest stemmer.  
Hvis der ikke er modkandidater kan alle tre bestyrelsesposter i samme valggruppe dog besættes af 
medlemmer fra samme virksomhed. 
På generalforsamlingen offentliggøres navnene på de personer, der er valgt til henholdsvis bestyrel-
sesmedlemmer og suppleant. 
 
§ 15. 
Selskabets møder og generalforsamlinger ledes af præsidenten eller i dennes forfald af et medlem af 
bestyrelsen. 
 



§ 16. 
Bestyrelsen er ulønnet. 
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af denne er til stede ved bestyrelsesmødet. 
I tilfælde af stemmelighed gør præsidentens stemme udslaget. 
 
§ 17. 
Bestyrelsen indgår aftale om administration af selskabets aktiviteter eller ansætter selskabets sekre-
tær. 
Sekretæren har under præsidentens tilsyn den daglige ledelse af selskabets sekretariat og fungerer 
som sekretær ved selskabets og bestyrelsens møder samt for de af selskabet nedsatte udvalg. 
 
§ 18. 
Selskabet forpligtes i økonomisk henseende ved underskrift af præsidenten og sekretæren, eller af 
præsidenten og et medlem af bestyrelsen. 
 
§ 19. 
Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. 
 
§ 20. 
Til at revidere selskabets regnskaber vælger generalforsamlingen en revisor. 
 
§ 21. 
Selskabets opløsning kan kun ske ifølge vedtagelse med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer på hver 
af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Selskabets formue ved opløsningen skal komme mejeristuderendes uddannelse til gode. De nærmere 
regler herfor fastsættes af et udvalg på 10 medlemmer, valgt ved simpel stemmeflerhed af den gene-
ralforsamling, på hvilken opløsning endelig vedtages. 
 

Vedtaget ved selskabets ordinære generalforsamling 
den 28. oktober 2015 

i Vejen  
 


