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§ 1 – Klub 

Klubbens navn er: Dansk Falkejagt Klub  

Stk. 2 Internationalt anvendes: "The Danish Hawking Club"  

Stk. 3 Klubbens hjemsted er formandens adresse.  

Stk. 4 Klubben er medlem af The international Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey.  

 

§ 2 - Formål  

Klubbens formål er:  

1) bevarelsen af falkejagt i Danmark, herunder jagt med hjemmehørende arter.  

2) at udbrede kendskabet til falkoneri i Danmark.  

3) at udveksle erfaringer og oplyse om videnskabeligt arbejde vedrørende rovfugle og 

rovfugleopdræt.  

4) ved seriøst arbejde at fremme et godt og tillidsfuldt forhold til myndigheder og 

Vildtforvaltningsrådet.  

5) at rådgive og medvirke til korrekt anskaffelse af medlemmernes rovfugle/jagtfugle. Dansk 

Falkejagt Klubs love  

 

§ 3 - Medlemmer  

Nye medlemmer optages som B-medlemmer og kan ophøjes til A-medlemmer efter to års 

sammenhængende medlemskab. A-medlemmer har fuld stemmeret og kan indstilles el. opstille til 

bestyrelsesposter. B-medlemmer har hverken stemmeret og kan ej heller indstilles til bestyrelsesposter. B-

medlemmer er fuldt berettiget til at deltage i alle klubarrangementer.  

Stk. 2 Medlemskab er betinget af betalt årskontingent  

Stk. 3 Den udøvende falkonér skal være i besiddelse af et gyldigt jagttegn.  

Stk. 4 Medlemmer, der modarbejder klubbens interesser og optræder i uoverensstemmelse med 

falkoneriets etiske og lovmæssige retningslinjer, kan af bestyrelsen ekskluderes. Protest mod eksklusionen 

har ingen udskydende virkning. Dog bliver eksklusionen først endelig når den er stadfæstet af 

generalforsamlingen.  

Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.  

Stk. 6 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for §3 stk.1  
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§ 4 - Æresmedlemskab  

Æresmedlemskab kan meddeles personer, der på særlig / enestående vis har fremmet falkejagtens vilkår i 

Danmark.  

Stk. 2 Æresmedlemskab meddeles efter indstilling af bestyrelsen og efterfølgende vedtagelse ved 

stemmeflerhed på generalforsamlingen.  

Stk. 3 Æresmedlemskab kan opsiges af æresmedlemmet og af bestyrelsen jvf. § 3, stk. 4.  

Stk. 4 Æresmedlemskabet er kontingentfrit. Dansk Falkejagt Klubs love 

 

§ 5 – Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af formanden, sekretæren, kassereren og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Alle er valgt 

på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  

Stk. 2 Indenfor bestyrelsen afgøres alle spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed.  

Stk. 3 Formand og kasserer er på valg i ulige år. Sekretær, menige bestyrelsesmedlemmer og 

bestyrelsessuppleanter er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer andre end formanden.  

Stk. 5 Bestyrelsen udpeger en IAF-repræsentant blandt bestyrelsens medlemmer.  

Stk. 6 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdende udvalg til løsning af beskrevne og evt. 

tidsbegrænsede opgaver. Arbejdende udvalg svarer til et af bestyrelsen udvalgt bestyrelsesmedlem.  

Stk. 7 Valgbare til bestyrelsen er A-medlemmer.  
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§ 6 - Generalforsamling  

Generalforsamlingen er Dansk Falkejagt Klubs højeste myndighed.  

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1.september til 31 januar (jagtsæsonen). 

Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel og skal indeholde dagsorden og bestyrelsens forslag til valg.  

Stk. 3 Dagsorden skal omfatte: valg af dirigent, aflæggelse af formandens årsberetning, aflæggelse af IAF-

repræsentantens årsberetning, aflæggelse af regnskab, evt. Indkomne forslag til dagsordenen, valg af 

bestyrelse, valg af bestyrelsessuppleant, valg af IAF-repræsentant, valg af revisor, eventuelt.  

Stk. 4 Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af 

bestyrelsen sættes på dagsordenen under punkt 4, når krav herom er fremsat senest 2 uger før 

generalforsamlingen.  

Stk. 5 Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. A-medlemmer har 2 

stemmer, B-medlemmer 1 stemme. Dansk Falkejagt Klubs love  

Stk. 6 Personvalg afgøres ved skriftlige og hemmelige afstemninger, medens andre afstemninger principielt 

er åbne. Ethvert medlem kan dog forlange skriftlig og hemmelig afstemning.  

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller 

når 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden kræver det.  

 

§ 7 – Økonomi  

Regnskabsåret starter 1.september  

Stk. 2 Årskontingentet for det følgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt senest den 1. september  

Stk. 3 Overtrædelse af indbetalingsfristen med mere end tre måneder medfører automatisk udmelding.  

Stk. 4 Bestyrelsen udøver sit arbejde uden nogen form for honorar, med undtagelse af kontante udgifter, 

som opstår ved arbejde for klubben.  

 

§ 8 - Jagtfugle  

Det er kun tilladt klubbens medlemmer at erhverve rovfuglearter, der er tilvejebragt i overensstemmelse 

med gældende lovgivning.  

Stk. 2 Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 medfører eksklusion. Dansk Falkejagt Klubs love   
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§ 9 - Medlemspligter  

Anbringelsen af rovfuglene skal være i overensstemmelse med de af Miljø og Fødevarestyrelsen 

udarbejdede retningslinjer for anbringelse af rovfugle i fangenskab.  

Stk. 2 Det er ethvert medlems pligt i forbindelse med jagt med rovfugle at optræde ansvarsbevidst og sikre 

at de jagtetiske regler, der er udarbejdet af Vildforvaltningsrådet nøje efterleves.  

Stk. 3 Medlemmer, der fremviser rovfugle i kommercielt øjemed skal have Miljø- og Fødevareministeriets 

og Justitsministeriets tilladelse hertil, samt efterleve den administration myndighederne til enhver tid 

kræver.  

Stk. 4 Ethvert medlem er forpligtet til at modtage undervisning hos en erfaren falkonér inden erhvervelse 

af sin første fugl.  

Stk. 5 Overtrædelse af bestemmelserne i StK 1, 2, 3 og 4 vil i første omgang medføre advarsel. Graverende 

eller gentagne overtrædelser medfører eksklusion.  

 

§ 10 - Dansk Falkejagt Klubs opløsning.  

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 

2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Beslutningen skal stadfæstes ved en 

urafstemning, hvor flertallet ligeledes skal være 2/3 af de afgivne stemmer  

Stk. 2 Opløses klubben må den eventuelle formue kun anvendes i falkoneriet´s eller beslægtede formåls 

tjeneste. Således vedtaget på Dansk Falkejagt Klubs stiftende generalforsamling den 14. februar 1993. 

Mindre revisioner vedtaget på klubbens ordinære generalforsamlinger i 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2017 & 2018 


