
Velkommen til infomøde om 
fusionen mellem FADB & DJ

samt

Opstart på Buejægernetværk



Hvorfor en fusion?

• Fordi det gavner buejagten og buejægerne.

• Fordi jagten er under et generelt pres fra den øvrige befolkning.

• Fordi der er et meget stort behov for at alle jægere står sammen.

• Fordi vi har brug for hinanden.

• Fordi sammen kan vi mere.



Fusionsprocessen – hvor er vi?
Arbejdsgruppen arbejder frem mod en succesfuld fusion af de to foreninger.

Arbejdet koncentrerer sig lige nu om at afklare hvilke udfordringer, der er i at etablere FADB 

foreninger under DJ.

Dette møde skal bl.a. sikre et netværk, som kan bidrage med gode råd til fusionen.

Fusionen skal endelig fremlægges på FADB’s generalforsamling d. 28. august 2021.

Herefter skal fusionen forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 

(indkaldes med 4 ugers varsel).



Fusionsprocessen – hvor er vi?
DJ har vedtaget, at der udover Bueudvalget, som varetager alle DJ’s bueaktiviteter, nedsættes et 

Buepolitisk udvalg under HB, som skal lede DJ buepolitik og i samarbejde med HB definere DJ 

politik på området.

Buepolitiskudvalg sammensætte i første omgang af fusionsarbejdsgruppen med Jørgen Vester som 

formand. 

Buepolitisk udvalg etableres, først når fusionen er en realitet. 



Fusionsprocessen – hvor er vi?
Udvalgets sammensætning tilpasses over de næste 3 år således, at udvalget består af

Formand for buepolitisksudvalg – valgt på et årsmøde for buejægere, førstegang i 2022

Næstformand – formanden for bueaktivitetsudvalget – udpeget af HB på indstilling fra udvalget

To medlemmer fra bueaktivtetsudvalget – udpeget af bueaktivitsudvalget

Medlem af EBF – udpeget af buepolitiskudvalg (Kan varetages af Buepolitisk udvalgs formand eller et 

andet af udvalget udpeget DJ medlem)



Organisering af buejagt i DJ efter en fusion

Buepolitisk udvalg

Bueaktivitets udvalg

Jagtbueinstruktør

Jagtforenings netværk 
for buejægere

EBF 
repræsentant

Buejagt-
kursuslærer



Hvad får buejægerne i DJ?
Direkte repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

Direkte repræsentant i internationalt jagt samarbejde via bl.a. FACE og CIC.

Økonomiske muskler til at løfte en jagtdagsorden.

Direkte adgang til folketinget.

En meget stærk politisk & faglig organisation.



Hvad får bueforeninger i DJ?
NEM MEDLEMSHÅNDTERING:
• Nye medlemmers kontaktoplysninger indsendes til Medlemsservice, der herefter sikrer korrekt oprettelse i 

medlemssystemet. 

• Alle medlemmer oprettes i DJ’s medlemssystem, hvorefter foreningen har adgang til følgende lister over egne 

medlemmer:

• Saldoliste, Saldolisten viser alle medlemmer i foreningen, uanset om der er betalt eller ej. Listen viser, hvilket 

beløb der er opkrævet og indbetalt.

• Restanceliste, Listen indeholder de medlemmer, der ikke har betalt eller er i restance.

• Medlemsliste, Medlemslisten viser alle medlemmer, der har betalt.

• Alle GDPR-regler overholdes.

NEM KONTINGENTHÅNDTERING:
• En gang om året indberettes foreningens kontingentsatser for det kommende år, 

• DJ Administration varetager alt vedr. kontingentopkrævning, rykkerprocedurer mv. 

• Foreningernes andel af kontingentet overføres kort tid efter kontingenterne er indbetalt.



Hvad får bueforeninger i DJ?

FORSIKRINGER:
• Alle jagtforeninger, som er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, er omfattet af en række forsikringsaftaler.

• Arbejdsskadeforsikring.

• Ansvarsforsikring for alle DJ aktiviteter, herunder forsikring af skydebane.

• Bestyrelsesansvarsforsikring for jagtforeningsbestyrelser.

• Kollektiv ulykkesforsikring.

RÅDGIVNING FOR FORENINGER

• Juridisk rådgivning f.eks. om foreningsoprettelse, vedtægter, generalforsamlinger, jagtlejekontrakter, eksklusioner mv.

• GDPR og håndtering af medlemsdata.

• Rådgivning af DJ’s faglige specialister.

• Bestyrelsesudvikling.

• Rådgivning af jagtforeningenskasserere i brugen af Dinero økonomisystemet mv.

• DJ’s fagspecialister kan gratis bookes som foredragsholdere i jagtforeningen. 



Hvad får bueforeninger i DJ?

Lokale UDDANNELSER

• Kurser i jagtforeningen: Jægerhåndværk, jagtledelse, efteruddannelse af instruktører mv. 

• DJ lederuddannelsen.

• Instruktøruddannelser.

• Webinarer.

DJ’S MEDIER
• Omtale af egne aktiviteter og arrangementer (foreningsmeddelelser) under foreningens navn i medlemsbladet, der 

udsendes med magasinet Jæger, på DJ’s hjemmeside og i DJ’s app Jæger. 

• Nem indtastning af foreningsmeddelelser via Medlemsnettet på www.jaegerforbundet.dk. 

• Visning af foreningen på DJ’s hjemmeside med kontaktpersoner og links til egen hjemmeside.

• Gratis oprettelse af foreningshjemmeside på standardplatform. 

http://www.jaegerforbundet.dk/


Hvad får bueforeninger i DJ?

ØKONOMISK TILSKUD 
• DJ afsætter godt 1,5 mio kr. i DJ fordelt på fire puljer, som jagtforeninger kan søge tilskud fra: 

• DJ Puljen.

• Nyjægerpuljen.

• Udstillingspuljen.

• Friluftsrådets Lokalforeningspulje.

POLITISK OG ORGANISATORISK INDFLYDELSE
• Jagtforeninger har indflydelse i jægerrådet og i kredsen. I jægerrådet består bestyrelsen af en formand og yderligere 

maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen.

• På kredsmødet har jagtforeningen én repræsentant med stemmeret for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. 

oktober året før.



Kontingent

Medlemskategori Pris Blad

Ordinær fra 26 år 797 + lokalforeningstakst ✓

Ungdom 16-25 år 400 + lokalforeningstakst ✓

Husstand
400 + lokalforeningstakst

Ekstraordinær
(Ordinære medlemmer kan optages 

som ekstraordinære medlemmer i en 

anden forening til reduceret 

kontingent, men med samme 

rettigheder og pligter som ordinære 

medlemmer.)

54

Andel til 

DJ

Andel til 

lokalforening

Lokalforeninger 

fastlægger 

selv denne 

takst.

DJ’s andel 

fastlægges en 

gang årlig på 

repræsentant-

skabsmødet.



Hvad går kontingentet til?

59%23%

10%

8%

Kontingenter

Tilskud fra fonde og ministerier

Øvrige indtægter

Annonceindtægter

RÅDGIVNING OG UDDANNELSE

• Afholdelse af kurser i skydning, hunde, 

vildthåndtering mv.

• Rådgivning om jagt, våben, skydning 

og hunde

• Uddannelse af instruktører

• Jagttegnsuddannelse

• Afholdelse af prøver

• Faglig understøttelse af det politiske 

arbejde i vildtforvaltningsrådet

• Markvildtindsatsen

• Hjortevildtindsatsen

• Trækvildtindsatsen

• Forskningsprojekter

KOMMUNIKATION

• Magasinet Jæger

• Hjemmeside

• Sociale medier

• Naturformidling

• Presse og PR

ADMINISTRATION

• Direktion

• Økonomistyring

• It

• HR

POLITIK

• Politisk interessevaretagelse

• Jagtlovgivning

• Lobbyarbejde nationalt og internationalt

STØTTE TIL ORGANISATIONEN

• Support til jagtforeninger, jægerråd, 

kredse, udvalg og hovedbestyrelse

• Skydebanesupport

• Juridisk bistand

• Tilskudsordninger

• Medlemsadministration og –support

• Kontingentopkrævning

DET BLIVER PENGENE BRUGT TILHER KOMMER PENGENE FRA



Medlemskategori Sats Blad Bemærkninger

Prøvemedlem 0 Ja

Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk 

til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede 

rettigheder - du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse 

kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv. 

Ordinær fra 26 år 797 Ja Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 797 kr. som bidrag til Jægernes 

Naturfond.

Kursistmedlem 0 Ja

Junior 0-15 år 108 Nej

Ungdom 16-25 år 400

Ja

Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som 

ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du 

fylder 26 år.

Senior 482 Ja Født i 1948 eller tidligere.

Husstand 400 Nej Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret 

kontingent men uden ret til levering af magasinet Jæger.

Ekstraordinær 54 Nej Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden 

forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som 

ordinære medlemmer.

Støttemedlem
u/jagttegn

109 Nej Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller 

hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. 

http://www.jaegernes-naturfond.dk/


Gode råd og/eller spørgsmål til fusionsarbejdsgruppen

• Løsning på hvad der skal ske med FADB formue inden generalforsamling d. 28. august.

• Hvad gør vi i foreninger der er under bueskydning Danmark som i Randers buejæger.

• Var det en enig bestyrelse der vedtog at gå videre med fusionsprocessen.

• Der er frygt for at buejagten drukner i DJ.

• Hvad med medlemmer fra Tyskland, Sverige, Norge, hvordan kan man være medlem?

• Adgang til Jagtbueinstruktøruddannelsen sker gennem de lokale koordinatorer.

• Webinar med fusionsarbejdsgruppe og CLC hvor fusionsplanen præsenteres og buejægerne kan stille spørgsmål.

• Praktikken bag opstilling af kandidater til formandsposten i Buepolitiskudvalg.

• Samarbejde mellem udvalg og ansatte ved politisk arbejde.

• Samarbejde med universiteter  nationalt og internationalt.

• Overveje anden platform til møder, evt. optage næste møde.

• Buejægernetværk ?


