
 
 

 

Forslag A  

 

Vedr. Jubilæumsdiplomer i DJ 

 

Følgende foreslås ændret: 

 

Nuværende ordlyd på DJ´s hjemmeside: 

 
Jubilæumsdiplomer  

 

Medlemmer der har været medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i 

mange år, kan betænkes med et jubilæumsdiplom og en nål. 

 

Det er Danmarks Jægerforbund, der udsteder diplomerne ved hhv. 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 

70 og 75 års- medlemskab. 

 

Diplomerne bestilles af jagtforeningen. 

 

Foreslås ændret til: 

 
Jubilæumsdiplomer  

 

Medlemmer der har været medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i 

mange år, kan betænkes med et jubilæumsdiplom og en nål. 

 

Det er Danmarks Jægerforbund, der udsteder diplomerne ved hhv. 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 

70 og 75 års- medlemskab. 

Udgiften for diplom og nål afholdes af Danmarks Jægerforbund 

 

Diplomerne bestilles af jagtforeningen. 

 

Forslagsstiller er: 

Kalundborgegnens Jagtforening  

 

Motivation: 



 
Som det er nu er det op til den enkelte forening hvorvidt man betænker medlemmer for 

trofast medlemskab med et diplom og en nål. Der er stor forskel på hvorvidt de enkelte 

foreninger gør dette.  

 

Vi mener at alle medlemmer i DJ, som trofast har støttet jagtens sag gennem en årrække bør 

betænkes. Det er disse medlemmers trofasthed som har været med til at skabe den 

organisation vi har i dag.  

 

Jubilæumsdato skal derfor også regnes fra den dag man har meldt sig ind i en af de tre 

organisationer, som senere fusionerede til Danmarks Jægerforbund, og hvor man i en 

uafbrudt periode har betalt sit medlemskab. 

Det skal ikke være indmeldelsesdato i en lokalforening, og at man skal have været medlem af 

den samme lokalforening i hele perioden, der afgør jubilæumsdatoen. Mange flytter jo 

forening undervejs af forskellige årsager. 

 

Vi har oplevet at nogle medlemmer har skiftet forening fordi de bl.a. ønsker at blive hædret.  

 

Vi mener derfor at hvis forbundet afholdte udgiften til nål og diplom, så er det i hvert fald 

ikke nogle foreningers økonomi der kan afholder dem fra at honorere et langt og trofast 

medlemskab.  

 

Det skal stadig være de enkelte foreninger der rekvirerer diplomer og nåle, da det er disse der 

har kontakten til medlemmerne og laver en forespørgsel til disse om hvorvidt de ønsker at 

blive honoreret. 

 

 


