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Vedtægter 

for 

Fonden til varetagelse af  

registrering og ydelseskontrol 
  

 

 

1.0. Navn og hjemsted. 

 

1.1. Fondens navn er: ”Fonden til varetagelse af registrering og 

ydelseskontrol” (nedenfor kaldet RYK) og dens hjemsted er 

Århus kommune. 

 

 

2.0. Fondens stifter. 

 

2.1. RYK er stiftet af Landbrug & Fødevarer, Kvæg (tidligere 

Dansk Kvæg) der er et udvalg etableret af: 

 

 Landbrug & Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug) 

 Mejeriforeningen 

 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD samt 

 Viking Danmark (tidligere Kvægavlsforeningen Dan-

sire) 

 

 

3.0. Formål. 

 

3.1. RYK har til formål at varetage registreringsfunktioner samt 

ydelseskontrol indenfor husdyrbruget. RYK har herunder til 

formål, at sikre en effektiv og rationel registrering samt lø-

bende tilpasning af ydelseskontrollen til ny teknologi og lø-

bende tilvejebringe forbedringer af datagrundlaget og ser-

viceniveauet overfor kvægbrugerne.  

 

3.2. Formålet kan udøves ved varetagelse af opgaver direkte i for-

hold til kvægbrugerne, landbrugets basisorganisationer og of-

fentlige myndigheder, men kan også udøves på vegne disse.  

 

3.3. RYK skal tilstræbe, at indtægterne indenfor en regnskabs-

periode dækker periodens udgifter, uden at der herudover til-

stræbes noget overskud. 
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3.4. I det omfang RYK’s formål iagttages helt eller delvist gen-

nem udlicitering af aktiviteter til tredjemand, skal RYK’s be-

styrelse til enhver tid føre kontrol med de udliciterede aktivi-

teter og skal til enhver tid kunne bringe udliciteringen til op-

hør med et rimeligt varsel. 

 

 

4.0. Grundkapitalens størrelse. 

 

4.1. Grundkapitalen andrager kr. 24.899.064. 

 

4.2. Grundkapitalen er indbetalt kontant af stifteren. 

 

4.3. For RYKs forpligtelser hæfter alene dens formue. 

 

 

5.0. Bestyrelsen. 

 

5.1. RYK ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, bestående af 

de 14 medlemmer i bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, 

Kvæg samt et medlem udpeget af Landbrug & Fødevarer. 

Skulle Landbrug & Fødevarer, Kvæg blive nedlagt, udpeges 

medlemmerne til bestyrelsen blandt mælke- og/eller okse-

kødsproducenter indenfor organisationerne: 

 

 Landbrug & Fødevarer  7 repræsentanter 

 Mejeriforeningen   4 repræsentanter 

 Kødbranchens Fællesråd  2 repræsentanter 

 Viking Danmark   1 repræsentant 

 

Hertil kommer medarbejderrepræsentanter i det omfang lov-

givningen foreskriver. 

 

5.2. Bestyrelsen vælger på sit første møde i et kalenderår sin for-

mand og næstformand. Alle medlemmer betragtes som fore-

slået. 

 

5.3. Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen er be-

slutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlem-

merne er til stede. 

 

 

6.0. Driftsbestyrelse. 

 

6.1. Bestyrelsen foranlediger nedsat en Driftsbestyrelse, bestående 

af 13 medlemmer. Driftsbestyrelsen skal efter beslutning, 

truffet i RYK’s bestyrelse varetage de opgaver, bestyrelsen til 

enhver tid henlægger hertil.  
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          6.2.  Driftsbestyrelsen, der refererer til RYK’s bestyrelse fordeles med: 

 

 2 medlemmer fra Landbrug & Fødevarer, Kvæg bestyrelse, 

hvoraf 1 skal være fra formandsskabet. 

 8 medlemmer i de kvægregistreringsområder, der er brugere af 

ydelseskontrollen. 

 1 medlem fra Viking Danmark der samtidig er medlem af Land-

brug & Fødevarer, Kvæg bestyrelse. 

 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne. 1 valgt blandt 

kontorpersonalet og 1 valgt blandt kontrolassistenterne. 

 

6.3. Driftsbestyrelsen udpeges for 2 år af gangen.  

 

6.4.  Driftsbestyrelsen vælger inden 1. maj sin formand og næst-

formand. Alle medlemmer betragtes som foreslået. 

 

7.0. Brugerrådet. 

 

7.1.  

RYK har et brugerråd, bestående af 31 medlemmer. I 

hvert af kvægregistreringsområder vælges, blandt alle 

kvægbrugere i området. Medlemmerne vælges efter 

bestyrelsens nærmere bestemmelser for 2 år af gan-

gen. På mødet hvor valg afholdes giver formanden for 

Driftsbestyrelsen en redegørelse for aktiviteterne i 

RYK.  

 

 

 

 

7.2. Driftsbestyrelsen indkalder brugerrådet til møde 1 gang årlig. 

På møderne har brugerrådet mulighed for at stille spørgsmål 

til Driftsbestyrelsen om forhold, der vedrører RYK. Det er 

formålet med brugerrådsmøderne at sikre kommunikationen 

mellem Driftsbestyrelsen og netværket bagud til kvægbruger-

ne.  

 

7.3. Indkaldelsen til brugerrådsmøderne sker ved Driftsbestyrel-

sens foranstaltning med almindeligt brev med mindst 14 da-

ges varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mø-

det. 

 

 

 8.0. Ledelse. 

 

8.1. Bestyrelsen ansætter i samråd med driftsbestyrelsen en direk-

tør, der forestår den daglige ledelse i RYK. 

 

 

 

 

9.0. Tegningsregel. 
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9.1. RYK tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens for-

mand og næstformand sammen eller en af disse sammen med 

direktøren, jf. pkt. 8.1. 

 

 

10.0. Regnskabsår. 

 

10.1. RYK’s regnskabsår er kalenderåret.  

 

 

11.0. Revision 

 

11.1. RYK’s regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsau-

toriseret revisor. 

 

 

12.0. Vedtægtsændring og opløsning. 

 

12.1. I tilfælde af at RYKs vedtægter bliver utidssvarende, kan be-

styrelsen med almindeligt flertal træffe beslutning om at ind-

stille til fondsmyndigheden, at RYK’s vedtægter ændres eller 

at RYK opløses. Formue der er i behold ved likvidationens 

afslutning, skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse an-

vendes til forskning indenfor kvægsektoren. 

 

 

 

 

 

 


