VEDTÆGTER
For
GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLANDS JAGTLAUG
(Stiftet den 23 september 1986)

§1.

NAVN/HJEMSTED
Jagtlaugets navn er Garderforeningen for Nordjyllands Jagtlaug, og dets
hjemsted er Aalborg Kommune.

§2.

FORMÅL
Jagtlaugets formål er at styrke go udbygge kammeratskabet i
Garderforeningen for Nordjylland gennem fælles jagtoplevelser.

§3.

MEDLEMMER
Kun medlemmer af Garderforeningen for Nordjylland med gyldigt jagttegn og
våbentilladelse ifølge gældende lov kan optages som medlemmer i Jagtlauget.

§4.

KONTINGENT
Kontingentet er inkluderet i Garderforeningen for Nordjyllands kontingent, og
regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

§5.

LEDELSE
5.1

Jagtlauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige 2 medlemmer.

5.2

Bestyrelsen vælger selv sin Oldermand (formand), viceoldermand, kasserer,
og sekretær, og fastsætter sin forretningsorden.

5.3

Ved afgang udenfor valg, vil bestyrelsen kunne supplere sig selv, dog således
at den udpegede skal godkendes af den følgende generalforsamling.

§6.

GENERALFORSAMLING
6.1

Generalforsamlingen afholdes ordinært en gang om året i maj måned. Den
indkaldes skriftlig til alle aktive medlemmer senest 7 dage inden afholdelse.

6.2

På generalforsamlingen foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Oldermanden aflægger beretning om Jagtlaugets virksomhed
Kassereren fremlægger revideret regnskaber
Indkomne forslag
Valg af :
lige år 3 bestyrelsesmedlemmer,
ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af een revisor
Eventuelt

6.3

Forslag til pkt. 4 på dagsordenen skal være Oldermanden i hænde senest 6
dage inden generalforsamlingen.

6.4

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel flertal, dog med undtagelse
af ændringer i vedtægterne.

§7.

EKSTRAORDINÆR GENRALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen anmoder om dette,
eller når mindst 15 medlemmer skriftligt indsender begæring herom og forslag
til Oldermanden.

§8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
8.1

Forslag til ændring af Jagtlaugets vedtægter skal være anført som punkt på
dagsordenen for generalforsamlingen.

8.2

Vedtægtsændringer er godkendt, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.

§9.

OPLØSNING
9.1

Jagtlauget kan ikke opløses, såfremt 10 medlemmer ønsker dets beståen.

9.2

Såfremt Jagtlauget opløses, skal alle ejendele og midler senest 14 dage efter
beslutningen overdrages Garderforeningen for Nordjylland, der selv
bestemmer, hvordan disse skal anvendes.

Disse vedtægter for Jagtlauget er vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. september 1986.
Ændring af §5 stk. 1 er vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 1998.

