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Vedtaget på Generalforsamling 17. april 2021 

 

Vedtægter 
 

 

Formål: 

 

Jagtselskabet har til formål at drive jagt og vildtpleje i Storskoven og andre arealer under 

Brahetrolleborg Gods, samt i andre områder, som selskabet har indgået jagtlejeaftaler på.  

 

Medlemmer: 

 

Optagelse: 

Jagtselskabet kan som medlemmer højst optage 18 personer inklusiv medlemmer med hvem, 

der er indgået aftale om pasning af fasaner m.v., som alle har samme rettigheder og pligter. 

Bestyrelses afgør hvilke nye medlemmer, der skal optages. Et medlemskab kan ikke 

overdrages uden bestyrelsens godkendelse. 

 

Nye medlemmer har ved indbetaling af kontingent meddelt, at de accepterer nærværende 

vedtægter. Der kan fastsættes et indmeldelsesgebyr. Størrelsen af dette skal fremgå af 

budgettet. Et indmeldelsesgebyr refunderes ikke ved udmeldelse. 

 

Udmeldelse: 

Medlemmer som ikke ønsker at fortsætte i Jagtselskabet, skal skriftligt fremsende en 

udmeldelse, der for at være gældende fra udløbet af den indeværende jagtperiode skal være 

modtaget af formanden senest 15.december. En jagtperiode løber fra 1. marts til udgangen af 

februar året efter. Der kan kun ske udmeldelse med virkning fra udløbet af en jagtperiode. 

Udmeldelse kan kun ske ved virkning fra udløbet af den indeværende jagtperiode såfremt, der 

er mindre end 5 ledige pladser i forhold til det maksimale antal medlemmer. Såfremt der er 5 

ledige pladser eller flere kan udmeldelse først ske ved udløb af den følgende jagtperiode, og 

rettigheder og forpligtelser fortsætter til udløbet af denne periode. Bestyrelsen er dog forpligtet 

til at arbejde loyalt for, at der findes nye medlemmer, der kan overtage de ledige pladser. Det 

opsigende medlem er berettiget til selv at finde en afløser til sit medlemskab. Et udtrådt 

medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af nogen andel af sine indbetalinger eller andel 

af selskabets kapital. 

 

Hæftelse: 

Medlemmerne hæfter solidarisk med såvel de medlemmer af bestyrelsen, der har 

underskrevet jagtlejeaftalen som de øvrige medlemmer for de forpligtelser, der dels fremgår af 

jagtlejeaftalen og dels for de øvrige udgifter, der opstår i selskabet. Aftalen med Godset består 

af flere delaftaler, som i disse vedtægter betragtes som én aftale. Alle medlemmer får tilsendt 

en kopi af aftalen med godset. 

 

Eksklusion: 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke rettidigt har betalt sin andel af de fælles 

omkostninger, eller som har tilsidesat bestyrelsens anvisninger for jagtudøvelsen eller ikke 

udviser sædvanlig og god opførsel eller ikke lever op til sine forpligtelser som medlem i øvrigt. 

En eksklusion frigør ikke medlemmet for sine forpligtelser, som svarer til de forpligtelser 

medlemmet ville have ved en opsigelse. Det ekskluderede medlem er ikke berettiget til at 

deltage i jagterne i den periode vedkommende stadig har forpligtelser overfor selskabet. 

Ved eksklusion refunderes ingen del af de indbetalte beløb 
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Bestyrelsen: 

 

Sammensætning: 

Jagtselskabets administration forestås af en bestyrelse på fem mand. Bestyrelsen vælges for 

en jagtperiode ad gangen. Der kan ske genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 

næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke. 

Denne sendes til information til samtlige medlemmer. 

 

Prokura: 

Udadtil forpligtiges jagtselskabet ved underskrift af formand, næstformand og kasserer i 

forening. Meddelelse af fuldmagt til jagtselskabets løbende dispositioner kan gives til 

kassereren. Jagtselskabets bankkonto skal være en foreningskonto. 

 

Generalforsamling: 

 

Afholdelse: 

Den årlige generalforsamling skal afholdes hvert år senest 3. søndag i januar. Datoen vil 

fremgå af jagtplanen. Der vil ikke fremkomme yderligere indkaldelse til dette møde. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. 

 

Dagsorden: 

Generalforsamlingens dagsorden skal være: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren forelægger regnskabet. 

4. Bestyrelsens forslag til budget. 

5. Forslag til jagtplan. 

6. Eventuelle forslag til ændringer af vedtægter og/eller regler for jagtafvikling. 

7. Valg af bestyrelse og op til to suppleanter 

8. Valg af to revisorer og én suppleant. 

9. Indkomne forslag. 

10. Eventuelt. 

 

Forslag og beslutninger: 

Valg og afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt stemmeafgiverne. Forslag til 

dagsordenens punkt 9 skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Senest 7 dage før fremsender bestyrelsen de indkomne forslag til 

medlemmerne.  

 

Regnskab: 

Bestyrelsen udarbejder for den indeværende jagtperiode et regnskab. I tilfælde af oveskud 

henlægges dette til selskabets kapital. I tilfælde af underskud skal bestyrelsen foreslå, om 

dette skal indbetales af medlemmerne, eller det skal fragå i selskabets kapital. Forslag til 

regnskab sendes til medlemmer og revisorer senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Revisorerne gennemgår regnskabet inden behandlingen på generalforsamlingen. 
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Budget: 

Derudover udarbejder bestyrelsen forslag til budget til kommende jagtperiode herunder forslag 

til det årlige kontingent. Derudover skal budgettet fastlægge omfanget af udsætning af vildt 

samt andre væsentlige tiltag, der påvirker økonomien. Kontingentet for den kommende 

jagtperiode forfalder til betaling senest 15. februar samme år. Forslag til budget udsendes 

senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog i løbet af sæsonen opkræve et 

ekstra beløb ved større uforudsete udgifter eller manglende indtægter.  

 

Jagtplan: 

Yderligere udsender bestyrelsen ligeledes 7 dage inden generalforsamlingen en plan for den 

følgende jagtperiodes jagter  

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

Det samme kan mindst en tredjedel af medlemmerne. Dagsorden med forslag skal 

fremsendes senest en uge før mødet. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede 

for at en ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. 

 

Bestyrelsens øvrige opgaver: 

 

Medlemsliste, jagtledere og hjælpere: 

I begyndelsen af den nye jagtperiode fremsender bestyrelsen en plan for jagtledere og 

hjælpere samt en medlemsliste. 

 

Regler for jagtafvikling: 

Bestyrelsen udarbejder et regelsæt, der nærmere beskriver, hvorledes jagterne skal afvikles, 

og hvilke bestemmelser den enkelte skal overholde. Dette regelsæt benævnes Regler for 

Jagtafvikling. Dette regelsæt skal vedtages på en generalforsamling. Bestyrelsen eller et af 

bestyrelsen udpeget medlem leder jagten. 

 

Pasning og udsætning af vildt: 

Bestyrelsen ansætter en eller flere personer til udsætning og pasning af fasaner og ænder 

samt andre opgaver, som fremgår af aftaler med vedkommende, og som vil være tilgængelige 

på hjemmesiden for de øvrige medlemmer. Såfremt disse personer er medlemmer af 

selskabet har de samme rettigheder og forpligtelser som øvrige medlemmer, dog kan de ikke 

vælges til bestyrelsen eller som suppleanter. Som betaling for ydelserne kan ydes kontant 

betaling eller en reduktion i det årlige kontingent. De økonomiske konsekvenser af aftalerne 

skal så vidt muligt ligge indenfor budgettets rammer. Ophører disse personer deres virke, 

udtræder de samtidig som medlemmer af jagtselskabet og omvendt.  

 

Opløsning af selskabet: 

 

Selskabet kan opløses, hvis der på en generalforsamling stilles forslag herom og mindst 2/3 af 

selskabets medlemmer for dette. Såfremt en opløsning vedtages hæfter alle medlemmer 

solidarisk såvel med underskriverne af jagtlejekontrakten som med de øvrige medlemmer for 

de forpligtelser, der måtte opstå indtil selskabet er frigjort af jagtlejekontrakten. Medlemmerne 

er forpligtet til umiddelbart at foretage de indbetalinger til dækninger af omkostninger i 

afviklingsperioden, som bestyrelsen måtte anmode om. Et eventuelt overskud efter afvikling af 

alle selskabets ejendele deles mellem medlemmerne 


