
Nuværende vedtægter Forslag til vedtægtsændring  

5.0 Ophør af medlemskab 

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 
én måneds skriftligt varsel til udgangen af 
december.  

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i 
restance med kontingent.  

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem 
i overensstemmelse med DJ´s vedtægter. 

Eksklusionen skal således, for at få endelig 
gyldighed, godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.  

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på 
andel i foreningens formue.  

 

5.0 Ophør af medlemskab 

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 
én måneds skriftligt varsel til udgangen af 
december.  

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i 
restance med kontingent  

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af 
foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller 
handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal 
dog for at få endelig gyldighed godkendes på 
førstkommende generalforsamling. Eksklusion 
kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. 
Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et 
sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, 
der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af 
Danmarks Jægerforbund kan ske i 
overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds 
vedtægter § 37.  

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på 
andel i foreningens formue. 
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7.0 Ordinær generalforsamling  

7.1 Generalforsamlingen har den højeste 
myndighed i alle foreningens anliggender.  

7.2 Der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger 
årligt, én i april og én i oktober måned.  

7.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal 
ske med mindst 14 dages varsel i DJ´s 
medlemsblad. eller ved skriftlig indkaldelse til alle 
medlemmer. Forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.  

7.4 Dagsorden til forårsgeneralforsamlingen skal 
omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra sidste 

generalforsamling. 
3. Aflæggelse af beretning om 

foreningens virke siden sidste 
generalforsamling 

4. Fremlæggelse af det revidere 
årsregnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt  

Dagsorden til efterårsgeneralforsamlingen skal 
omfatte følgende punkter  

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af protokol fra sidste 

generalforsamling. 
3. Aflæggelse af beretning om 

foreningens virke siden sidste 
generalforsamling. 

4. Indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af hundeudvalg. 
7. Valg af flugtskydningsudvalg. 
8. Valg af riffeludvalg. 
9. Valg af Kytterneudvalg 
10. Valg af repræsentanter til 

førstkommende kredsmøde. 
11. Eventuelt.  

 

7 Ordinær generalforsamling  

7.1 Generalforsamlingen har den øverste 
myndighed i alle foreningens anliggender.  
 
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
år i april måned. Forslag, der ønskes optaget på 
dagsordenen skal være formanden i hænde senest 
3 uger før generalforsamlingens afholdelse.  
 
7.3 Indkomne forslag vil blive offentliggjort senest 
14 dage før generalforsamling på foreningens 
hjemmeside.  
 
7.4 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling 
med angivelse af dagsorden og indkomne forslag 
skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved 
skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i 
aktivitets- og arrangementskalenderen på 
Danmarks Jægerforbunds hjemmeside med mindst 
2 ugers varsel. 
 
7.5. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende 
punkter:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Aflæggelse af beretning om foreningens 

virke siden sidste ordinære 
generalforsamling  

3. Fremlæggelse af det reviderede 
årsregnskab til godkendelse  

4. Indkomne forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af udvalgsmedlemmer  
7. Valg af 1 og 2. suppleant (Begge hvert år)  
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
9. Valg af repræsentanter til førstkommende 

kredsmøde. 

10. Eventuelt.  
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10.0 Bestyrelsen 

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt 
medlemmerne, har den overordnede ledelse af 
foreningen.  

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Der afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer hvert år.  

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær  

10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når 
formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen 
begærer det.  

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede.  

10.7 Hvert medlem har en stemme.  

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens – eller i denne fravær næstformandens 
– stemme afgørende.  

 

10.0 Bestyrelsen 

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt 
medlemmerne, har den overordnede ledelse af 
foreningen.  

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Der afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer hvert år.  

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær, som 
offentliggøres på foreningens hjemmeside.  

10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når 
formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen 
begærer det.  

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede.  

10.7 Hvert medlem har en stemme.  

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens – eller i denne fravær næstformandens 
– stemme afgørende.  
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12.0 Formue og regnskab  

12.1 Foreningens formue skal anbringes i 
anerkendte pengeinstitutter eller sikre 
værdipapirer.  

12.2 Når kasse, bank, og girokonto tilsammen 
overstiger kr. 10.000 skal den overskydende del 
indsættes på en særlig konto i pengeinstituttet. 
Beløb fra denne konto kan kun hæves af 
kassereren i forening med en fra bestyrelsen. 

12.3 Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

12.0 Formue og regnskab  

12.1 Foreningens formue skal anbringes i 
anerkendte pengeinstitutter sikre værdipapirer eller 
fast ejendom. 

 
12.2 Når kasse overstiger kr. 10.000 skal den 
overskydende del indsættes på en konto i 
pengeinstituttet. Beløb over kr. 30.000 fra 
denne konto kan kun hæves af kassereren i 
forening med en fra bestyrelsen. 
Overførsler over 200.000 kan kun betales med 2 
underskrifter fra bestyrelsen. 

 
12.3 Regnskabsåret er kalenderåret. 
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17.0 Ikrafttræden 

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på 

generalforsamlingen den 20. april 2004 og 5. 

oktober 2004, samt med ændring vedtaget på 

generalforsamlingen 8. oktober 2013 træder i 

kræft, når de er godkendt af DANMARKS 

JÆGERFORBUND. 

Aalborg den 8/10-2013 Jægerforbundet 

Formand 

Jørgen Balser Jakobsen 

 

17.0 Ikrafttræden 

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på 

generalforsamlingen den 20. april 2004 og 5. 

oktober 2004, samt med ændring vedtaget på 

generalforsamlingen 8. oktober 2013 og ændring 

vedtaget på generalforsamling 12 april 2023 træder 

i kraft, når de er godkendt af DANMARKS 

JÆGERFORBUND. 

Aalborg den 12. april 2023 

Formand 

 Evi Risdahl 

 

 


