Jægernes Naturfond

Årsberetning
2017 - 2018

Forord
I Jægernes Naturfond kan vi se tilbage på en godt år. Et år, hvor vi har mødt velvilje og opbakning til fondens
arbejde både i de projekter, vi støtter, hos de mange donationsgivere, vi modtager økonomisk støtte fra og fra de
testamenter vi er blevet begunstiget med.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at lade en stor tak lyde til alle, der støtter fonden. I har været med til at sætte
et positivt aftryk på den danske natur, og jeres støtte er værdifuld.
På bestyrelsens vegne
Claus Lind Christensen
Formand

Fondens bestyrelse
•
•
•
•

Formand Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund
Claus Lykke, Jægerrepræsentant
Henrik Bertelsen, udpeget af Landbrug & Fødevarer
Niels Otto Lundstedt, udpeget af Dansk Skovforening

Årets aktiviteter
Arbejdet i Jægernes Naturfonds bestyrelsen har i 2017 haft internt fokus på arbejdet omkring udvalgsstrukturen.
Ny bestyrelsessammensætning
Det blev i 2017 vedtaget, at fondens bestyrelse fremover skal bestå af:
•
•
•
•

Én repræsentant fra Dansk Skovforening, Niels Otto Lundstedt,
En repræsentant fra Landbrug & Fødevarer, Henrik Bertelsen,
En jægerrepræsentant
Formanden for bestyrelsen er den til enhver tid siddende formand for Danmarks Jægerforbund.

Derudover valgte bestyrelsen, at der herudover kan udpeges yderligere 3 personer, som kan have en baggrund og viden
inden for fondens formålsområder, og som understøtter fondens strategi.
Projekter
Vi har i år afsluttet alle igangværende projekter. Derfor kan vi på det kommende bestyrelsesmøde se frem til at
behandle 5 ny-indkomne ansøgninger.
Donationer og arvesager
Fonden vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange personlige donationer og gode initiativer ude i
jagtforeningern, som ud over at bidrage med økonomiske midler også har medført, at der igen kan opnås skattefradrag
for bidrag til fonden.
Vi vil gerne rette en særlig tak for bidraget efter Mogens Hyldelunds død samt den utrolig flotte arv efter Torben
Andreasen. Bidragene er med til at fonden kan støtte de gode fremtidige natur- og vildtforskningsprojekter m.m.
Eksterne samarbejdspartnere
Også i år har fonden haft eksterne samarbejdspartnere; Haller vine, Ørbæk bryghus og Virkelund bryghus, som alle har
sendt flotte bidrag til fonden for salg af øl og vin.
Ny strategi på vej
Vi skal i 2018 i gang med en ny strategi for de næste kommende 5 år. Her er bestyrelsen bl.a. enige om, at forskningsog formidlingsprojekter vil være de vigtigste for fonden at støtte.

Støt Jægernes Naturfond
Du kan stadig købe vores harebamser og harenøgleringe.
De sælges til hhv. 75 kr. og 25 kr.
Alt du skal gøre er at sende din bestilling på
e-mail fonden@jaegerne.dk
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Fondens vision, mission og strategipunkter

Det støtter Jægernes Naturfond
Fondens formål er:
• At bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt.
• At udnytte naturens ressourcer – f.eks. ved jagt - på en bæredygtig måde.
• At udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.
Fondens formål opnås blandt andet gennem:
•
•

Forskning eller ved tilskud til forskning og forsøg.
Naturgenopretning, naturopbygning og i tilknytning hertil forskning og forsøg med bæredygtig
anvendelse af naturen.
•
Støtte til uddannelse (ph.d. og lignende).
•
Opkøb eller leje af fast ejendom med særlig henblik på jagtlig anvendelse i sammenhæng med
naturbesvarelse.
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Årets resultat
Resultatopgørelse
Indtægter

2017/18

2016/17

Bidrag fra DJ
Netto indtægt Nyord
Indtægt projekter
Indsamlinger/arv
Finansielle indtægter
I alt

503.052 kr.*
64.626 kr.
23.704 kr.
99.660 kr.
237.375 kr.
928.417 kr.

558.963 kr.
103.727 kr.
35.561 kr.
128.754 kr.
146.894 kr.
973.899 kr.

Udgifter
Revision, regnskab m.v.
Administrationsudgifter, DJ
Mødeudgifter
Forpagtningsomkostninger
Andre udgifter (bl.a. til advokat - ifm. arv sag)
Finansielle udgifter (kursregulering)
I alt

43.750 kr.
136.913 kr.
5.991 kr.
35.000 kr.
137.928 kr.
250.388 kr.
609.970 kr.

60.500 kr.
115.601 kr.
24.987 kr.
35.000 kr.
72.554 kr.
308.642 kr.

318.447 kr.

665.257 kr.

Resultat i alt

*DJ’s bidrag i 2017/2018 er i alt på kr. 1.006.150, hvoraf kr. 503.052 kr., indtægtsføres resten tilføres
virksomhedskapitalen direkte.

Balance
Aktiver
Nyord
Værdipapirer
Andet
I alt

Aktiver i alt
Passiver
Virksomhedskapital
Henlagt til uddelinger
Overført overskud
Egenkapital i alt
Hensat til senere uddelinger
Andet
I alt

Passiver i alt
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951.212 kr.
4.673.240 kr.
2.008.822 kr.
7.633.274 kr.

951.212 kr.
2.849.880 kr.
3.385.812 kr.
7.186.904 kr.

7.633.274 kr.

7.186.904 kr.

6.399.204.kr.
500.000 kr.
519.719 kr.
7.418.923 kr.

5.896.000.kr.
500.000 kr.
231.424 kr.
6.627.424 kr.

10.000 kr.
204.351 kr.
214.351 kr.

310.000 kr.
249.480 kr.
559.480 kr.

7.633.274 kr.

7.186.904 kr.

Danmarks Jægerforbunds ordinære medlemmer har bidraget 20 kr. hver via medlemskontingentet. Beløbet deles
op, så en del af beløbet indgår i driften som en indtægt, mens den anden del lægges på grundkapitalen.

Udvikling i Egenkapital

*Egenkapitalen består af virksomhedskapital, henlæggelser til uddelinger samt overført overskud.
Virksomhedskapitalen kan ikke uddeles og udgør i 2017/2018 ca. 86% af Egenkapitalen.

Der er i det senere år sket en bevidst opbygning af virksomhedskapitalen til det nuværende niveau.
Bestyrelsen skal til efteråret drøfte om dette niveau skal øges yderligere.
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Støt naturen – støt Jægernes Naturfond
Hvis du vil være med til at forbedre vildtets levevilkår og give kommende generationer en mulighed for at
opleve vildtet og jagtens glæder, så støt Jægernes Naturfond.
MobilePay på tlf. 81 88 09 29.
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.
Kontant betaling.
Bankoverførsel til Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854
Kontonr.: 0004700004
Angiv venligst dit navn og cpr-nummer i tekstfeltet.
PBS
PBSnr. 8294038, Deb.grp. 00001, Kundenr. Angiv cpr.nr.
Du støtter hermed automatisk fonden med 200 kr. om året.
Hjælp Fonden og de mange gode natur- og vildtforvaltningsprojekter med dit bidrag
Fonden er indimellem begunstiget med arv og støttebidrag. For at Fonden og giverne kan spare mest muligt i
skat og afgifter, kræver det, at Fonden hvert år modtager minimum 100 donationer af minimum kr. 200,Vi håber derfor at du vil overveje at give et bidrag.
Skattefradrag for dig som bidragsyder
Ønsker du at trække dit bidrag fra i skat, så er det vigtigt, at du husker at oplyse dit cpr.-nr. sammen med
donationen.
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Jægernes Naturfond
Jægernes Naturfond
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
E-mail: fonden@jaegerne.dk
CVR-nr.: 25 51 43 86
Jyske Bank:
Reg.nr.: 7854. Kontonr.:0004700004
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