
Tillæg til vedtægter for kartoffelmelsfabrikkerne
vedrørende kartoffelpulverproduktion

Medlemsforhold
Som leverandør af kartofler til kartoffelpulverproduktion kan optages enhver af selskabets
andelshavere med leveringsret til stivelseskartofler.
Tilmelding som leverandør af kartofler til kartoffelpulverproduktion sker skriftligt ved
underskrift på en tegningsoverdragelse og mod betaling for leveringsretten.
Der udstedes ikke andelsbeviser og gives ikke stemmeret for leverancer af kartofler til
kartoffelpulverproduktion.

Hæftelse
For forpligtelser i relation til kartoffelpulverproduktionen hæfter
kartoffelpulverproduktionens egenkapital.
Leverandøren af kartofler til kartoffelpulverproduktion hæfter ikke ud over den
pågældendes indskud i kartoffelpulverproduktionen.

Kapitalforhold
Den nødvendige kapital til anlæg og drift af kartoffelpulverproduktionen tilvejebringes
ved salg af leveringsretter til leverandørerne af kartofler til kartoffelpulverproduktionen
efter KMC´s nærmere bestemmelse. Leverandørernes indskud klassificeres - korrigeret for
efterfølgende konsolidering eller fremførsel af underskud - som egenkapital vedrørende
kartoffelpulverproduktionen.

Regnskab og afregningsforhold
Kartoffelpulverproduktionens driftsresultat og egenkapital opgøres særskilt i forbindelse
med opgørelse af differentieret efterbetaling. Omkostninger, renteudgifter m.v., der er
fælles for fabrikkens aktiviteter fordeles efter fordelingsnøgler, der fastsættes af KMC.

KMC fastsætter den mængde kartofler, der det efterfølgende år skal indkaldes til brug for
kartoffelpulverproduktionen. KMC fastsætter endvidere regler om priser, afgifter og
kvoteringer med henblik på at opnå overensstemmelse mellem produktion og afsætning
af kartoffelpulver.

Levering og afregning
Leverandøren af kartofler til kartoffelpulverproduktionen har leveringspligt for det
kvantum kartofler, leverandøren har i fast tegning samt evt. overtegning til
kartoffelpulverproduktionen. KMC har tilsvarende modtagepligt. Såfremt leverandøren
ikke leverer det kvantum kartofler, den pågældende har i fast tegning, kan KMC idømme
den pågældende en bod.
KMC er bemyndiget til at foretage ændringer i de årlige leveringer i op- og nedadgående
retning i forhold til den faste tegning. Indskrænkninger i leveringerne skal ske på lige
vilkår for leverandørerne af henholdsvis lagerkartofler og markkartofler til
kartoffelpulverproduktionen, hvorimod produktion ud over 100% kan tilbydes enten
lager- eller markkartoffelleverandører, alt efter KMC's aktuelle behov. Ønskede forøgelser
tilbydes først alle. Opnås det ønskede kvantum ikke herigennem er KMC frit stillet med



hensyn til at skaffe det manglende kvantum. Leveringspligten gælder også for ekstra-
tegninger til den kampagne, hvortil de er anmeldt.

Ved en eventuel fremtidig udvidelse af kartoffelpulverproduktionen vil tegninger til den
udvidede produktion først blive tilbudt eksisterende leverandører af kartofler til
kartoffelpulverproduktionen.

Indkaldelse af kartofler til kartoffelpulverproduktion sker efter en af KMC godkendt plan.

I tilfælde af ildebrand, krig, strejke, lockout eller force majeure i øvrigt bortfalder KMC´s
modtagelsespligt, uden at andelshaverne af den grund har krav på erstatning. KMC afgør,
hvornår modtagelse evt. kan genoptages, eller leverandørerne for det pågældende
leveringsår kan fritages for leveringspligten.

KMC er bemyndiget til at affatte regler for leveringen af kartofler til
kartoffelpulverfabrikken herunder bestemmelser om regulering af tilførsler.
Leverandørerne skal følge KMC´s  anvisninger med hensyn til forhold vedrørende
dyrkning, opbevaring og kvalitet m.v. af de kartofler, der leveres til
kartoffelpulverfabrikken. Tilsvarende gælder for myndighedskrav. Såfremt
leverandørerne ikke efterlever disse anvisninger, kan kartoflerne blive afvist ved
leveringen.

De første to år efter kartoffelpulverproduktionens iværksættelse sørger KMC for
afhentning af kartoflerne hos avlerne. Parterne vil herefter drøfte muligheden for
individuel kørsel, såfremt der er andelshavere, der udtrykker ønske herom.

Ved kartoflernes levering på kartoffelpulverfabrikken udbetales der til leverandøren den
af KMC fastsatte á conto betaling for kartofler til kartoffelpulverproduktion. Ved
årsregnskabets afslutning og godkendelse opgøres hver enkelt leverandørs konto efter
leverance af kartofler til kartoffelpulverproduktion og andel i evt. efterbetaling udbetales.

Før udbetaling af enhver art til leverandørerne er selskabet berettiget til modregning af
evt. gæld til selskabet.

Misligholdelse
Det medlem, som misligholder sine forpligtelser over for fabrikken eller på anden måde
skader fabrikkens interesser, skal erstatte fabrikken tabet og kan på forslag fra bestyrelsen
ekskluderes af selskabet ved en generalforsamling og mister i så tilfælde sin leveringsret
og medlemskab, ligesom denne tillige skal indbetale det beløb som tabet andrager.

For medlemmer, der ikke rettidigt har foretaget skriftlig opsigelse gælder som ovenfor
anført, såfremt de måtte undlade levering eller ikke leverer min. 50 % af det tegnede
kvantum kartofler i 2 på hinanden følgende år.
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