
Highland Cattle Danmark 

 

03.  oktober 2016 

Medlemskab af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 

 

Kære medlem af Avlsforeningen! 

Avlsforeningens generalforsamling 2016 vedtog nye vedtægter for avlsforeningen. De nye 

vedtægter betyder blandt andet, at du nu skal tage stilling til, hvilket af de fremtidige former for 

medlemskab, du ønsker: 

1a. Aktivt medlemskab for én person, som ejer Skotsk Højlandskvæg, og hvor medlemskabet er 

registreret med navn og adresse på én person. Denne person er valgbar og har stemmeret, se 

vedlagte skema. For 2017 er kontingentet for dette medlemskab 850 kroner + moms. 

1b. Aktivt medlemskab for én person, som ejer Skotsk Højlandskvæg, men hvor medlemskabet 

er registreret med navn og adresse på mere end én person. Kun én person er valgbar og har 

stemmeret – navnet på den pågældende skal oplyses til avlsforeningen på vedlagte skema. For 

2017 er kontingentet for dette medlemskab 850 kroner + moms. 

Aktive medlemmer – 1a eller 1b – modtager èt eksemplar af Highland Nyt, pt. tre numre årligt samt 

Årsjournalen, der normalt udkommer sidst på året. 

2. Aktivt medlemskab for virksomheder eller bedrifter. Navne på højst to personer – kan være 

ægtefæller, samlevende og/eller ansatte – skal oplyses til avlsforeningen på vedlagte skema. 

Begge personer er valgbare og har stemmeret. Virksomheden eller mindst én person ejer Skotsk 

Højlandskvæg. For 2017 er kontingentet for dette medlemskab 1.275 kroner + moms. 

Aktive medlemmer – virksomheder eller bedrifter – modtager to eksemplarer af Highland Nyt, pt. 

tre numre årligt samt Årsjournalen, der normalt udkommer sidst på året. 

3a. Passivt medlemskab. Person, virksomhed, organisation eller forening i Danmark, som ikke 

ejer Skotsk Højlandskvæg. Flere navne kan registreres i medlemskabet på vedlagte skema. 

Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. For 2017 er kontingentet for dette 

medlemskab 425 kroner + moms 

3b. Passivt medlemskab. Person i udlandet, som kan eje Skotsk Højlandskvæg. Flere navne kan 

registreres i medlemskabet på vedlagte skema. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke 

valgbare. For 2017 er kontingentet for dette medlemskab 425 kroner + moms. Hvis et udenlandsk 

medlem har et moms-nummer (VAT), opkræver den danske avlsforening ikke  momsbeløbet. 

Passive medlemmer, 3a eller 3b, modtager ét eksemplar af Highland Nyt, pt. tre numre årligt samt 

Årsjournalen, der normalt udkommer sidst på året. 



4. Personer, avlsforeningen har udnævnt som æresmedlemmer. Et æresmedlem betaler ikke 

kontingent, men har stemmeret på avlsforeningens generalforsamling og i den lokale, regionale 

klub og er endvidere valgbar begge steder, hvis vedkommende ejer dyr af Skotsk Højlandskvæg. 

Valgbarhed og retten til at stemme gælder ved generalforsamling i avlsforeningen og den lokale 

Highland Cattle Club samt ved andre arrangementer, hvor medlemmerne kan afgive stemme eller 

blive opstillet til en post. 

Elektronisk post fra avlsforeningen 

Avlsforeningen udsender nyhedsmails, referater med mere til alle, vi har en e-adresse på. 

 

 

 

 

 

Hører vi ikke fra dig inden fristens udløb, registrerer avlsforeningen dit medlemskab med de 

oplysninger, som fremgår af vedlagte medlemsliste. Hvis flere personer pt. er registreret i 

medlemskabet, går valgbarhed og stemmeret til den person, der er nævnt først. 

Valg af form for medlemskab påvirker ikke dit/virksomhedens/bedriftens kontingent for 2016. 

 

 

Mange hilsner 

 

Charlotte Skou    
       Formand 

Uanset valg af form for medlemskab beder vi dig senest den 15. oktober 2016 svare på 

linket (https://goo.gl/forms/uAcqHyputuWe5aBI2) vist i mailen. 

Har du problemer med linket kontakt Charlotte Skou 70 20 77 88 / eller på mail 

formand@highland-cattle.dk 

skanne og sende det via e-mail til avlsforeningens kasserer, Jens Kimer-Jørgensen: 

jk@highland-cattle.dk eller via post til Jens Kimer-Jørgensen, Skalkendrupvej 42, 5800 

Nyborg. 

https://goo.gl/forms/uAcqHyputuWe5aBI2

