
Vedtægter for Hjørring Jagtforening

L t{avn qhiemsæd

L-L Forenirggrts rr;l\rn er t*Iørfug Jagtferenir-g

t.2 Forenirgens hjemsted er Hjsrring Kommune.

2 Fo'rMt til DanrnskslægerforMrd

2.t Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3 Foreningen er medlem af Dansk FlugB§dnings Forbund under Dansk Skytte Union og

tlanmarks tdræffiorbund q dermed underlagt dissæ love og hstemmelser.

3Førrx*ogopgffi

3-1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og frernme deres

interesser i tilslutning til Danrnarks Jægerforbunds formå|, som dette er argirrct i vedtægterne for
Danmarks Jægerforbund, 5 2.

3"2 Forer*rEelw forrnål er dætden at ffie firætdqdnirry soør ldræt q lconl*.trrenceskt6*rg-

4ædse

4-L Forenirgen ican sonr nt&nmercptqe e*lrer ukrgtet per§oll-

5 Ophgr

5-1 Udmet&lse af foreningen skal ske med mindst 6n r.nåneds s,kriftligt varsel til rdgangen af

&cernber.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, sofir er i restance rned kontingent, efter nærmere af

bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyretsen kan ekskltrdere et r*edlern af foreningen, der i rræsentlig grad har eptrådt elk*r

handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende

ge*eralforsamtirg- Ekskiusircn kræter, æ"213 af md[enrner.rre stemrner herfo.r. Såfremt for*æet
om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær

generalforsamling, såfiemt 213 at de, der frernmrdte stemrner herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jqerfort*.rd kan ske i ouerenssternrnehe med Darwrarks

Jægerforbunds vedtægter § 37.



6 Kontirgent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bes§relsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-,
ungdoms- og senirormedlemmer samt for ekstraordinære medkmmer og i gyngt træffe nærillere
bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke forforeningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling

7-! Gerrcralforsamlirgen harden flrieste rrqE@hed i al{e foreningensan$ige*der.

7 -Z Den ordinære generalforsarnling afholdes hvert år inden udløbet af første kvartal. Forslag
der ønskes opbget på dagsor&nen, skal veere foreningens formand i hænde senest 14 dage fOr
generalforsamlingens afholdelse.

7.3 lndkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i

Hiørrine Jagtforenings rned&emsblad og på Hiørrirg Jagtforenings hiemrneside eller ved skriftlig
indkaldelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

7.4 Dagsor&nen skal om{atte følgende punkter:

X.- Valg af dirigenl
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generatforsamling.

3. Frern*æggeNse af det af revisoren geo$err€åede årsregnskab til Sodke$delse-
4'. lndkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontirgent-

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7-Va@af suppNeanter-

8. Valg af revisor og rwisorsuppleant.

9. Eventr.leh-

8 Elrstrærdinær gematforsamlirg

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkævet,
elhr når mindst 2,f3 af rnedlernmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med argtvelse
af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Ef'ter at drifrl§ begærtrg er fremsat øer fry bestyre*se'n, skal besqfrelsen la# affpMe
ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. lndkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling med argirelse af dagsorden *al ske skriftligt til medlemrnerne med rnirdst 1
uges varsel.

9 Afthrrmingsr

9-1 Generalfiorsamlingen er beslutning$;gtig uanset antallet af fremmødæ medlernmer-

9"2 thrert raed{€m har år sternrne-

9-3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst U3
medlemmer @ærer skriftlig afstemning.



93 Der kan i*ke stentmes tæd futdølagt-

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmefurH, medmindre andet fremgår af
disseved@ter.

9.5 Ændriraer af disse wdtægter bn aleme vdtages, nar rnind§t U3 at ffir*§ge
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

lOBestyrelsen

l0.lBes§prelseA er \ræl§es * q b*ardt npc&ernnrerne, hr &n a*erordne& &edebe af
foreningen.

1O.2 Bestfelsen beståraf 7- ll medhmrer-

183 VaEpericdør s 2år.6ørra§ kan fin& §ted.

1O.4 Bes§relsen konstrtuerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 1

r.ge efter aftoldt generatforsamling.

ne-5 Ees§feken affplder nbsde efter behov, når fwrnaru*en ethr 5 nædernrner af b*trre§sen
begærer det.

10.5 Bes§relsen er beslutningsdystrg, når mindst halvdelen af medlernmerne er til stede.

1O.7 Ftnert medlern af bstyrelsen har 6n sternme.

1CI-8 Beslutnirger vedtages red simpel absolut stemmefferled- I tilfælde af stemmeligH er
formandens eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgØrende-

1O-9 B€styrelsæ mdlemmerre hæfter ikke for forenirgms forpligtelser økonornisk i titfælde af
eventuelle krav orn luknirg/oprydning af s§debane.

llTqNrtgpret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis

næstformanden, i forenirg rned et andet bes§relsesmedlem.

L7-2 M&Hse af futdrnagt til forenirEern lgbende disprosit!ø*er kan gites til kasserere*-

12 Formue og regnslobsår

12-1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

12-Z Reglskabsåret er kalenderåret-

X3Revision

X3.1Reryisorm, der vdgs af og h*andt trl&rnnlerne, jf. prnkt 7, gemerngår regrxka,bet ry
anf6rer evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at

foreningen administreres hensigtsmæssigt og i ouerenssternrnelse med de fastsatte

retningslinjer.

tr"3.2 Revisoren kan foretage tranrneldt k€sseeftersyrl-



13.3 Medlemmer af bessrelsen kan ikke vaelges til revisor.

laSansrensfutniq

14-l Generalfirrsamlingen kan nred mindst 213 af sarndige tilstederrærende rnedbrnmers
stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under
"lægerforburdet således at forerftngem aktiner og passiys e,€rtages af den fortsætter#, fæltes
lokalforening.

15Odgsæing

l5.1Ger*eralforsamlingen kan med rnirdst 3la at sarntfige ti@:erende rrred&ernnrers
stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst
to måne&rs nrellemrurn, uedtage, at forenirgen opl6ses.

15-2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af
Jqerforburdet i indtil fern år. §tiftes en rry j4tforening under lægerforbundet i foreni,rryens
område inden for femårsperioden, overf6res den forvaltede formue til den nye jagtforening- I

rnodsat frld tilfalder formuen efter femårsperindens udlob Jægerforbunde! sorn skal arwende
den til naturbeyarende formåI.

16 Våbenpåtegning

L6.1 Foreningen kan af politimesteren i Nordjyllands Politikreds bemyndiges til at underskrive
uåknlegitimatiorer. Våben&egitimationer gives pa grurdtag af våbenbrens hesternrnelser <E
efter godkende{se af r*ede,rrwret hos forer+irgens bestyrelse % trCIs den lo&de pditimyrdigåed.

16-2 Forenirgen skal orientere politiet eller orn fomødent tilbagekalde uåbenlegitimation fra et
medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en
rnd&tt tiltadelse til et våben-
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