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Vedtægter for Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

 

1. Navn og hjemsted  

Laugets navn er Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug.  

Laugets hjemsted er området i og omkring Løvenholm og Fjeld i Syd- og Norddjurs kommuner. 

 

2. Formål og opgave 

Laugets formål er: 
• At videreformidle og støtte op om de politiske beslutninger om hjortevildt, som er truffet 

landspolitisk og formidlet via de regionale hjortelaug – i dette tilfælde hjortevildt Djursland.  
 

• At forvalte den i området værende hjortebestand, således det er muligt lokalt at leve op til 
de politiske beslutninger om hjortevildt.  
 

• At beskæftige sig med hjortevildtforvaltning på tværs af jagt- og ejendomsskel. 

Laugets opgave er: 
• At skabe et naturligt forum, hvorunder grundlag for en gensidig forståelse for og dialog 

mellem jægere, skovejere og landmænd kan ske, til hjortevildtets bedste. 
 

• At udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt. 
 

• At udøve fælles aktiviteter og indsamle viden om hjortevildt med det formål at formidle og 
informere om emner i relation til hjortevildt. 

Af aktiviteter kan nævnes: 

� Indsamling af viden om hjortevildtet, der kan danne baggrund for vurdering af i hvilket 
omfang Hjortelauget lever op til de politiske beslutninger og mål.  

� I samarbejde med interesserede lodsejere og andre hjortelaug kan der foretages aktuelle 
undersøgelser, optællinger, analyser der kan anvendes som redskab til konkret vurdering 
af hjortevildtbestandens størrelse og sammensætning m.m. 

� Opsamling og udveksling af erfaringer og gode ideer om hjortevildt blandt laugets 
medlemmer. Vil bl.a. ske via laugets hjemmeside. 

� Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale hjortevildt bestand vurderes 
herunder afskydningsmængder, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse. 

� Indsamling af data om hjortevildt, således beslutninger kan træffes på faktuel baggrund. 
� Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift. 
� Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader. 
� Deltage i og erfaringsudveksle med de regionale og lokale hjortelaug på Djursland. 
� Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulener. 
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� Gæstebesøg fra schweisshundeførere –  hvordan reduceres anskydninger 
� Gæstebesøg fra slagtere / kokke etc. 

Desuden har hjortevildtlauget det formål, at være talerør overfor: 
� Foreninger og myndigheder 
� Skov og Naturstyrelsen 
� Danmarks Jægerforbund 
� Lokalbefolkning – turister 

 

3. Optagelse 

Lauget kan som medlemmer optage enhver jordejer, aktiv jæger, jagtlejer, landmand, forpagter, 
skovejer, naturinteresserede i og omkring Løvenholm og Fjeld skov, som kan tilslutte sig laugets 
formål og vedtægter. 

Æresmedlemmer.  

Der kan optages æresmedlemmer, som er kontingentfri.  
 

 
4. Udmeldelse 
 
Udmeldelse af lauget skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. 
 
Lauget kan slette et medlem som er i restance med kontingentbetalingen.  
 
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af hjortevildtlauget. Dette kan ske ved 
flertalsbeslutning 
 
Medlemskabets ophør berettiger ikke til refusion af indbetalt kontingent eller andel i laugets 
formue. 
 
 

5. Kontingent 
 
Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 
 
Kontingentet forfalder til betaling efter nærmere meddelelse fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for særlige medlemmer. 
 
Medlemmerne hæfter ikke for laugets forpligtelser. 
 
 
6. Ordinær generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle laugets anliggender. 
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Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni måned første gang 
i juni måned 2010. 
 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsens sekretær i 
hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag 
skal ske via laugets hjemmeside samt e-Mail til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. 
 
Såfremt indkaldelsen af en eller anden grund ikke er fremkommet til enkelte medlemmer, er 
disse selv forpligtet til at henvende sig til lauget for at få indkaldelsen tilsendt. 
 
Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af formand og/eller kasserer. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer suppleanter. 
9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollant suppleanter. 
10. Eventuelt. 
 
 
7. Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, 
eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor formanden begærer dette med angivelse 
af, hvilke sager der ønskes behandlet. 
 
Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor formanden, skal bestyrelsen lade afholde 
ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via laugets hjemmeside samt e-Mail til 
medlemmerne med mindst 1 uges varsel. 
 
 
8. Afstemninger 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, ellers hvis mindst 1/3 af de 
tilstedeværende medlemmer begærer skriftlig afstemning. 
 



5 
 

Beslutninger vedtages med simpelt absolut flertal, medmindre andet fremgår af vedtægter. Der 
kan ikke afgives stemmer via fuldmagt. 
 
Ændringer i disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende 
medlemmer stemmer derfor. 
 
 
9. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af lauget. 
 
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer. Målet er 7 medlemmer. 
 
I videst muligt omfang skal bestyrelsen bestå af repræsentanter for lodsejere, jægere, 
jordbrugere, skovbrugere og jagtlejere. 
 
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 
for 1 år og 4 bestyrelsesmedlemmer, formand og kasserer for to år. 
 
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær. 
 
Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller når 3 ud af 7 medlemmer af 
bestyrelsen begærer det. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. 
 
Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. 
 
Billagskontrollanter vælges blandt medlemmerne. 
 
 
10. Tegningsret 
 
Lauget tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med kassereren. I tilfælde af 
forfald fra formanden eller kassereren indtræder næstformanden i tegningsretten. 
  
Meddelelse af skriftlig fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren 
 
 
11. Formue og regnskab 
 

Regnskabsåret løber fra 1/5 til 30/4. 
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12. Bilagskontrol 
De to bilagskontrollanter, der vælges af og iblandt medlemmerne, gennemgår stikprøvevis bilag 
og afstemmer beholdning til eksterne bilag og påtegner dette. 
Bilagskontrollanterne har endvidere til opgave løbende at påse, at lauget administreres 
hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.  
 
Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 
 
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant. 

 
 
13. Sammenlægning. 
 
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 
to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, at lavet sammenlægges med andre laug, 
således at laugets aktiver og passiver overtages af det fortsættende fælles laug. 
 
 
14. Opløsning 
 
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 
to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, der afholdes med mindst en og højest to 
måneders mellemrum, vedtage at lauget opløses. 
 
I tilfælde af opløsning udloddes formuen ikke til medlemmerne, men udloddes til aktiviteter som 
fremmer og tilgodeser hjortevildt. 
 
 
15. Ikrafttræden 
 

Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 8. juni 2010 træder i kraft, når de 
er godkendt. 
 
Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling den 8. juni 2010. 
 
Formand:  Karsten Hansen 

________________________________ 
 
Kasserer:  Flemming Andersen 
________________________________ 
 
Bilagskontrollanter:  Jens Axelsen, Christian Nielsen 
________________________________ 
 
Dirigent:  Carsten Riis Olesen 


