FUNDATS
For
Jægernes Naturfond
CVR.nr. 25 51 43 86

Navn, hjemsted og formal.

§ 1.
Fondens navn er Jægernes Naturfond.
§ 2.
Fondens hjemsted er Syddjurs Kommune.
§ 3.
Fondens formål er at virke for
-

at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt

-

at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder specielt ved jagt, foregår på en
bæredygtig måde

-

at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.

Fondens formål opnås blandt andet gennem:
-

Opkøb eller leje af fast ejendom med særligt henblik på jagtlig anvendelse i
sammenhæng med naturbevarelse. Naturgenopretning, naturopbygning og i
tilknytning hertil forskning i og forsøg med bæredygtig anvendelse af naturen.

-

Forskning eller tilskud til forskning.

-

Forsøg eller tilskud til forsøg.

-

Støtte til uddannelse.

-

Støtte til produktudvikling.
§ 4.

Fondens stifter er Danmarks Jægerforbund.

Fondens kapital.

§ 5.
Fondens kapital består af en grundkapital.

§ 6.
Grundkapitalen udgør kr. 300.000,00 ved fondens stiftelse.
Grundkapitalen er senere via kontantindskud forhøjet til kr. 6.955.497.
Den oprindelige grundkapital er tilvejebragt ved donation fra Danmarks Jægerforbund.
Fondens midler kan anbringes i fast ejendom eller andre aktiver, der tilgodeser fondens
formål.
Erhvervelse af fast ejendom skal altid tinglyses.
Leje af fast ejendom skal tinglyses, hvis lejemålet er af større økonomisk betydning.

§ 7.
Det er donators ønske, at grundkapitalen forhøjes med bidrag fra andre donatorer.

§ 8.
Af årets overskud kan indtil 10% anvendes til udlandsrelaterede projekter.
Såfremt fonden får donationer, hvor anvendelse i udlandet er forudsat, kan fonden
overskride nævnte grænse på 10% under forudsætning af, at donators bestemmelser om
anvendelse af midlerne i øvrigt, er i overensstemmelse med denne fonds formål.

Fondens overskud.
§ 9.
Fondens overskud disponeres i overensstemmelse med fondens vedtægter med respekt af
gældende lovgivning.
§ 10.
Af fondens overskud kan med respekt af lovgivningens regler hensættes beløb til anvendelse
efterfølgende år til nærmere bestemte formål.

Fondens ledelse.
§ 11.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af formanden, som er den til enhver tid siddende
formand for Danmarks Jægerforbund og 3-6 andre medlemmer. Det endelige antal fastsættes
af bestyrelsen og bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer næstformand. Hvervene som
formand, næstformand og medlem af bestyrelsen er ulønnede.
Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

§ 12.
Stk. 1. Medlemmer af bestyrelsen udpeges/vælges af hhv. Danmarks Jægerforbund og
organisationerne nævnt i stk. 2
Stk. 2. Følgende organisationer kan udpege medlemmer til bestyrelsen:
- Danmarks Jægerforbund udpeger 2 medlemmer, herunder formanden, jf. §11
Landbrug og Fødevarer kan udpege 1 medlem.
- Dansk Skovforening kan udpege 1 medlem.
Bestyrelsen kan derudover udpege op til 3 eksperter inden for hhv. markedsføring, jura,
økonomi mv.
Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer ud over formanden er udpeget for en 4-årig periode.
Udpegning skal ske i lige år, hvor der ikke er ordinært valg af formand i Danmarks
Jægerforbund, næste gang i 2022. Genudpegning kan finde sted.

§ 13.
Afgår et medlem af bestyrelsen i perioden for hvilken den pågældende er udpeget, kontakter
formanden den udpegende organisation med henblik på nyudpegning. Det nyudpegede medlem af bestyrelsen vil derefter fungere indtil næste ordinære udpegningsrunde, jf. § 12, stk. 3.
Indtil nyudpegning har fundet sted, kan bestyrelsen ikke træffe beslutninger alene på baggrund af et flertal i bestyrelsen bestående af medlemmer udpeget af Danmarks Jægerforbund,
jf. § 12, stk. 1.
§ 14.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange
bestyrelsen indkaldt. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmøde og
indkaldelsen skal ske skriftligt med ikke under 7 dages varsel.

§ 15.
Den reviderede årsrapport vedrørende det foregående regnskabsår forelægges til
bestyrelsens godkendelse på et bestyrelsesmøde senest i april måned.

§ 16.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
Beslutninger på bestyrelsens møder træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslags- givende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17.
Over forhandlingerne på bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af
samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 18.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg af sine medlemmer til varetagelse af særlige opgaver.
Udvalgene kan suppleres med eksterne medlemmer. Hvervet som medlem af sådanne
udvalg er ulønnet.

§ 19.
Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at forestå den daglige ledelse af fondens
virksomhed, ligesom yderligere personale kan ansættes efter bestyrelsens bestemmelse
og fondens behov.

§ 20.
Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et særligt rådgivende udvalg med henblik på
rådgivning vedrørende biologiske, juridiske og eksempelvis økonomiske
spørgsmål/emner generelt og specielt.
Medlemmer af rådgivende udvalg kan være lønnede.

§ 21.
Fonden kan oprette lokalkomiteer i en eller flere kredse til at bistå fonden i dens oplysningsog indsamlingsvirksomhed i kredsen.
Beslutningen om oprettelse eller nedlæggelse af lokalkomiteer træffes af bestyrelsen, der
tillige fastsætter retningslinjerne for lokalkomiteernes organisation og virksomhed.

§ 22.
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden eller af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Årsregnskab og revision.
§ 23.
Fondens regnskab er perioden fra 1. januar til 31. december.

§ 24.
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.

Ændring af fundatsen.
§ 25.
Ændring af fundats og opløsning af fonden kan kun ske såfremt fondens bestyrelse vedtager
dette med et flertal på 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer og i øvrigt med
respekt af fondslovgivningens regler for ændringer i fundats.

§ 26.
Ændringer i fundatsen eller opløsning af fonden skal godkendes af fondsmyndigheden efter

derom gældende regler, når undtages for ændringer af fundatsen, hvortil der efter de til enhver
tid gældende regler ikke kræves sådan godkendelse.
§ 27.
Ved opløsning af fonden uddeles fondens formue i overensstemmelse med fondens formål. Et
eventuelt resterende beløb uddeles til fonde eller foreninger med tilsvarende formål som nærværende fond og med hjemsted i Danmark. Midler fra fonden kan på intet tidspunkt - ej heller i
forbindelse med fondens opløsning- uddeles til Danmarks Jægerforbund.

Som vedtaget på
bestyrelsesmøde den 21. april
2020 efter forudgående
tilladelse fra fondsmyndigheden.
Bestyrelsens underskrifter:

Claus Lind Christensen
Formand for Jægernes Naturfond

____________________________
Niels Otto Lundstedt
Næstformand

____________________________
Henrik Bertelsen
Bestyrelsesmedlem

____________________________
Claus Lykke
Bestyrelsesmedlem

