
 

 

Retningslinjer 

For 

Skørping Jagtforenings 

Jagtfond 



Skørping Jagtforenings Jagtfond er en underafdeling af Skørping Jagtforening med 

selvstændige retningslinjer, regnskab og årsberetning jf. nedenstående 

retningslinjer. 

 

§1 

Jagtfonden har følgende formål: 

 Arrangere fællesjagter for Skørping Jagtforenings medlemmer 

 Indgå aftaler om evt. leje eller lån af jagtarealer 

 Undersøge muligheder for og gennemføre opkøb af jagtarealer 

 Opstille retningslinjer for medlemmernes deltagelse i foreningens 

jagtmuligheder 

 Varetage alle opgaver der måtte komme i forbindelse med jagtarealer, 

herunder vildtpleje m.v. 

 

§2 

Fonden ledes af den til enhver tid siddende bestyrelse i Skørping Jagtforening. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle dispositioner, der vedrører den løbende drift 

og samtidig falder ind under fondens retningslinjer. 

Fondens løbende opgaver og virke udføres af det af bestyrelsen udpegede jagtudvalg, 

der mindst består af tre personer. Enhver beslutning af formuemæssig betydning 

skal godkendes af bestyrelsen for Skørping Jagtforening, der er beslutningsdygtig i 

henhold til foreningens vedtægter. 

 

 

§3 

Kontingentet til jagtfonden fastsættes hvert år på Skørping Jagtforenings 

generalforsamling, beløbet opkræves sammen med kontingent til jagtforeningen. 

Kontingentet for år 2000, som er første kontingentår, er fastsat til kr. 50 pr. 

medlem. 

 

 



 

 

 

 

§4 

Fondens formue forvaltes særskilt fra Skørping Jagtforenings formue. Fonden 

udfærdiger eget regnskab, der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. 

Fondens egenkapital indgår som en aktivpost i Skørping Jagtforenings årsregnskab. 

 

 

§5 

Fonden afholder ikke selvstændig generalforsamling, men indgår som en del af 

Skørping Jagtforenings generalforsamling. For fonden skal følgende elementer indgå i 

generalforsamlingen: 

 Beretning for det forløbne år 

 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 Eventuelle forslag 

Beretningen indgår som et særskilt punkt i formandens beretning og regnskabet 

indgår som et særskilt punkt af regnskabet for jagtforeningen. 

 

§6 

Enhver grundlæggende ændring i fondens retningslinjer skar efter samme regler som 

er gældende for vedtægterne for Skørping Jagtforening. 

 

Ved eventuel ophævelse af fondens, tilfalder fondens formue Skørping Jagtforening. 

 

Retningslinjer udformet som vedtaget på Skørping Jagtforenings generalforsamling 

den 18. november 1998. 

 

 


