Vedtægter for Danske Æg
§ 1. Navn
Foreningens navn er Danske Æg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2. Formål og arbejdsopgaver
Danske Ægs formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor danske og udenlandske
myndigheder og andre organisationer samt at fremme produktion og afsætning af danske æg og ægprodukter.
Iflg. ”Aftale om det fremtidige organisatoriske samarbejde inden for fjerkræbranchen” dateret 30.
december 2004 er en række opgaver henlagt til løsning i Det Danske Fjerkræraad. Danske Æg betaler for sin andel af disse fælles opgaver.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer kan optages:
a. Danske autoriserede ægpakkerier og danske autoriserede ægproduktvirksomheder
b. Foreninger af danske ægproducenter og danske producentforeninger med ægproducenter
som medlemmer
I bilaget til vedtægten er anført en aktuel medlemsliste, som løbende opdateres.
Stk. 2
Indmeldelse i foreningen efter dens stiftelse skal ske skriftligt til Danske Ægs sekretariat.
§ 4. Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1
Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 12 måneders varsel til ophør med udgangen af et kalenderår.
Stk. 2
Udmeldelse skal fremsendes skriftligt til Danske Ægs sekretariat.
Stk. 3
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab
eller som handler til skade for foreningen.
§ 5. Afstemningsregler

Stk. 1
Personvalg er skriftlige og finder sted på basis af skriftlige forslag. Andre beslutninger skal træffes
skriftligt, hvis et stemmeberettiget medlem forlanger det.
Stk. 2
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer og opløsning, at ¾
af medlemmerne stemmer for.
Stk. 3
Ved stemmelighed ved personvalg foretages omvalg mellem de to personer, som har højst stemmetal. Står stemmerne herefter lige foretages lodtrækning.
§ 6. Danske Ægs organer
Danske Ægs organer er Bestyrelsen og Virksomhedsgruppen.
§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed og består af 8 medlemmer udpeget som følger:
- 2 fra Danæg A/S
- 2 fra DAVA Foods/private ægpakkerier (minimum 1 fra DAVA Foods)
- 1 fra Danæg amba
- 1 fra Producentforeningen Hedegaard Foods
- 2 fra Erhvervsfjerkræsektionen i Landbrug & Fødevarer
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt repræsentation i udvalg og andre organisationer.
Stk. 2a
Hvis formanden er producent, vælges næstformanden blandt ægpakkerier og ægproduktvirksomhederne og omvendt.
Stk. 2b
Konstituering finder sted på bestyrelsesmødet i maj-juni eller på førstkommende møde i tilfælde af,
at enten formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen.
Stk. 3
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte han finder det fornødent, eller når et andet bestyrelsesmedlem forlanger det. Møder kan afholdes pr. telefon.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er mødt.
Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere af en stedfortræder i bestyrelsesmøder.

Stk. 6
Efter bestyrelsens beslutning kan observatører deltage i bestyrelsens møder.
Stk. 7
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
§ 8. Virksomhedsgruppen
Stk. 1
Virksomhedsgruppen består af 7 personer, hvoraf Danæg A/S vælger 3, DAVA Foods 2, andre ægpakkerier 1 og Sanovo Foods A/S 1.
Stk. 2
Virksomhedsgruppen konstituerer sig selv med formand på gruppens første møde efter konstituering i bestyrelsen, eller på førstkommende møde, hvis formanden udtræder af gruppen.
Stk. 3
Virksomhedsgruppens opgave er at behandle virksomhedsrelaterede spørgsmål og komme med forslag til bestyrelsen.
§ 9. Mærkning og markedsføring.
Stk. 1
Fællesmærket ”Danske Æg” må anvendes af de til enhver tid værende medlemmer af Danske Æg
eller efter skriftlig aftale med foreningen herom.
Stk. 2
Fællesmærket må anvendes i forbindelse med markedsføring, herunder:
- Som produktlabel,
- På reklameartikler samt installationer,
- I annoncer, tryksager, nyhedsbreve samt digitalt
Stk. 3
Fællesmærket må ikke anvendes efter udtræden af foreningen. Ved udtræden skal medlemmer
straks ophøre med brug af fællesmærket, medmindre andet aftales skriftligt med foreningen.
§ 10. Sekretariat
Sekretariatsbetjeningen af Danske Æg forestås af sektorchefen for Danske Æg.
§ 11. Økonomi
Danske Æg har selvstændigt budget og regnskab.
Danske Æg regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen i Danske Æg fastsætter kontingents størrelse.
Bestyrelsen i Danske Æg godkender budgettet og fastsætter dermed Danske Ægs aktivitetsniveau.
§ 12. Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Disse kan meddele prokura.

§ 13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan gennemføres på et bestyrelsesmøde med dette som punkt på dagsordenen.
§ 14. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan besluttes på et bestyrelsesmøde med dette som punkt på dagsordenen.
§ 15. Voldgift
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vedtægter samt om medlemmernes rettigheder og
forpligtelser i forhold til foreningen, der ikke kan afgøres ved forhandlinger, skal endeligt afgøres
ved voldgift i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.
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Producentmedlemmer:
Danæg amba
Producentforeningen Hedegaard Foods
Erhvervsfjerkræsektionen i Landbrug & Fødevarer
Virksomhedsmedlemmer:
Danæg A/S, Danægvej 1, Postboks 79, 6070 Christiansfeld
DAVA Foods, Glerupvej 5, 9560 Hadsund
Sanovo Foods A/S, Havnegade 33-35, 5100 Odense C
Ove Petersen, Bøgevej 17, 4862 Guldborg
Vallø Stifts Landbrug, Slotsgade 3, 4600 Køge

