LOVE
Foreningens navn er SILKEBORG OG OMEGNS JAGTFORENING.
§1
Foreningens formål er
- At virke for, at jægerne udøver jagten i overensstemmelse med gældende love, samt
udøver hensynsfuld jagt
- At virke for revirforbedring i videste forstand samt udsætning af vildt
- At hjælpe ved bekæmpelse af krybskytteri og vildttyveri
- At virke for positiv udnyttelse af vildtkonsulenterne og vildtbiologisk station
- At dygtiggøre jægerne i skydning og hundeføring
- At afholde jægerkurser og belærende foredrag
- At søge samarbejde med naboforeninger med fælles interesser
- At fremme fællesskabet mellem jægerne i Silkeborg og omegn, og i øvrigt at
varetage jægernes interesser på bedste måde.
§2
Enhver uberygtet person kan blive medlem af foreningen efter anmodning til foreningens bestyrelse, når vedkommende ikke er ekskluderet af en anden lokalforening eller
er i kontingentrestance til en anden lokalforening eller til Danmarks Jægerforbund.
Udmeldelse kan ske til formanden eller kassereren inden 1. december. Ved udmeldelse
har vedkommende ikke ret til nogen del af foreningens midler.
§3
Et medlem, som modarbejder foreningens interesser, har bestyrelsen ret til at ekskludere af foreningen. Afgørelsen kan indankes for førstkommende generalforsamling.

§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling
afholdes i januar/februar måned og indvarsles med mindst 8 dages varsel i det lokale
dagblad, gennem meddelelse til hvert medlem eller gennem foreningsmeddelelse i
JÆGER efter bestyrelsens bestemmelser.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det hos formanden, alt under indvarsling som foran nævnt.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes
antal. Lovændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af stemmerne.
§5
Dagsorden på generalforsamlinger:
Punkt 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Udvalgsformændenes beretning
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelse og af 2 suppleanter hertil
7. Valg af revisorer og 2 suppleanter for disse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til
formanden 14 dage før.
På generalforsamlingen afgiver enhver sin stemme personligt Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt. Afstemningen sker skriftligt, såfremt der fremsættes ønske derom.
§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Funktionstiden er 2 år. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 2 suppleanter
for disse. Funktionstiden er ligeledes 2 år.
§7
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og indberettes til Danmarks Jægerforbund i henhold til forbundets regler herom.

§8
Forslag til forandring i lovene skal indgives formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, på hvilken forslaget forelægges. Til vedtagelse af sådanne ændringsforslag
kræves 2/3 af de fremmødte stemmer.
§9
Det reviderede regnskab forelægges af kassereren ved enhver ordinær generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.
§10
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, og Medlemmerne har herved erhvervet alle de i Danmarks Jægerforbunds love og bestemmelser angivne rettigheder.
Til Danmarks Jægerforbund indbetaler foreningen det til enhver tid af Danmarks
Jægerforbunds repræsentantskab fastsatte kontingent for lokalforeningsmedlemmer,
som bl.a. betaling for foreningsbladet. Foreningen optager tillige Ekstraordinære medlemmer, som kun betaler kontingent til lokalforeningen, og de har som sådanne ikke
Danmarks Jægerforbunds medlemsrettigheder, men kan deltage på lige fod med Medlemmerne i foreningens arrangementer og afstemninger.
§11
Hvis bestyrelsen finder det ønskeligt, kan der oprettes særlige udvalg, som i samråd
med bestyrelsen fastsætter regler for og varetager disse udvalgs opgaver. Formændene
for sådanne udvalg udpeges af bestyrelsen. Udvalgsformændene udpeger selv medlemmer af respektive udvalg.
§12
Foreningen har indgået en aftale med LRJ-Copyright om, at vi – vederlagsfrit – har
eneret på vort ”Logo”, skovsneppen. Tegningen må anvendes sammen med foreningens navn i og på foreningsbladet, på brevpapir og i forbindelse med annoncering,
udsendelse af programmer og andre skriftlige udfærdigelser.
Motivet kan reduceres/forstørres efter behov. Retten til logoet kan ikke overdrages til
andre.
I foreningens blad skal optages en notits om ophavsretten til logoet.
Ved foreningens evt. opløsning skal ophavsretten tilbageføres til LRJ-Copyright.

§13
Foreningens ophævelse kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling, når 2/3
af medlemmerne er mødt og 4/5 af disse stemmer derfor. I modsat fald indvarsles til
en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Samme
generalforsamling bestemmer om anvendelsen af den eventuelle kassebeholdning og
foreningens øvrige ejendele.
§14
Eksisterende bestemmelser i Danmarks Jægerforbunds love eller evt. ændringer i disse, går forud for nærværende love.

Således vedtaget og ændret på generalforsamlingen den 21. januar 2019.

