
VEDTÆGTER FOR VIUF SOGNS JAGTFORENING 
 
 
 

§ 1 Navn og tilhørsforhold 
 

Foreningens navn er: Viuf Sogns Jagtforening. 
Foreningens hjemsted er Kolding kommune. (Tilføjelse) 
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for 
foreningen og går forud for de her beskrevne vedtægter. DJ hæfter ikke for foreningens 
forpligtelser. 
 

§ 2 Formål og opgaver 
 

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres 
interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbund formål. (Ændring) 
(gl. tekst - Foreningens formål er at varetage medlemmernes jagtlige interesser, herunder 
leje af jagt til medlemmerne samt højne jagtens og jægernes omdømme.) 
  
 

§ 3 Optagelse 
 

Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person. 
 

§ 4 Ophør og udmeldelse 
 

Udmeldelse skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel ved udgangen af december. 
Bestyrelsen kan uden varsel slette et medlem, der er i kontingentrestance. Medlemskabets 
ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 
Eksklusion af et medlem kan ske i henhold til DJ´s vedtægter om eksklusion. ( Ændring) 
(gl. tekst - Eksklusion af et medlem kan ske i henhold til DJ´s vedtægter af 01.04.2008, § 38.) 
 
 

§ 5 Kontingent og hæftelse 
 
           Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. 
           Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 
 
§ 6 Ordinær generalforsamling 
 
          Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
          Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.  
          Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde senest  
          25 dage før generalforsamlingens  afholdelse. (Ændring) 



(gl. tekst - Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i     
hænde senest 10 dage før generalforsamlingens  afholdelse. 

           
          Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
          Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske med mindst 3 ugers    
          varsel på jagtforeningens hjemmeside, ved e-mail eller i DJ’s medlemsblad. (Ændring) 
         (gl.tekst - Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 3 ugers varsel på  
         hjemmesiden, ved e-mail eller ved brev) 
          
          Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
2. Formandens beretning til godkendelse. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen, efter tur afgår 3 – 2 medlemmer. 
6. Valg af højst 3 suppleanter. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt.  

 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
 

Bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne kan skriftligt anmode om behandling af sager 
på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne senest 3 
uger efter modtagelse af begæringen. Indkaldelse skal ske skriftligtved brev eller e-mail 
(Ændring) (gl.tekst – (Indkaldelse skal ske skriftligt) med angivelse af dagsorden senest én 
uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 

§ 8 Afstemninger 
 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert 
medlem har én stemme. Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller 
efter begæring fra mindst ét medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 
Beslutninger vedtages ved absolut stemmeflerhed. Ændringer af disse vedtægter kan kun 
ske når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer derfor. 

 
§ 9 Bestyrelse og tegningsret 
 

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne. Den består af 5 medlemmer og har den 
overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter 
generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år; genvalg kan finde sted.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Hvert medlem af 
bestyrelsen har én stemme. 
Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes forfald næstformanden. 
Kasserer og næstformand gives fuldmagt til foreningens bank konto. (Vedtaget 2018) 
 



 
 
§ 10 Regnskab og økonomi 
 
           Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. 

Regnskabet fremlægges revideret på den ordinære generalforsamling.  
Kassereren gives fuldmagt af bestyrelsen. Foreningens kontante formue anbringes i 
anerkendt pengeinstitut. 

 
§ 11 Revision 
 

Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette, 
og har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt 
og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Revisoren kan foretage uanmeldt  
kasseeftersyn. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor. 

 
§ 12 Opløsning 
 
           12.1 

Generalforsamlingen kan, med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer 
på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to 
måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses. Foreningens eventuelle formue skal, 
efter alle forpligtelser er opfyldt, disponeres i henhold til den afsluttende generalforsamlings 
beslutning. 
 
12.2 
Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – vil 
foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, blive overdraget til jagtligt og/eller 
naturbevarende formål i Kolding kommune. (Tilføjelse) 

12.3 
Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 12. 2 forvaltes formuen af 
Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens 
område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I 
modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal 
anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. (Tilføjelse) 

 
§ 13 Ikrafttræden 
 
          Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt på foreningens generalforsamling 
          den 11. marts 2019, og godkendt hos Danmarks Jægerforbund.  

 


