
Vedtægter for Fugleværnsfonden 
 
 
§ 1 Navn, hjemsted og logo 
Fondens navn er Fugleværnsfonden og dens hjemsted er Københavns Kommune. 

Fonden benytter samme logo som Dansk Ornitologisk Forening. 
 
§ 2 Formål 

Fonden er stiftet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at realisere DOF's formål inden for sit 
felt: 

At værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at medvirke til at bevare 
eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at foranstalte 
naturformidling fra fondens reservater. 

Formålet søges bl.a. opnået ved at fonden: 

a)  alene eller i forbindelse med andre erhverver eller lejer områder, der er eller kan gøres til gode 
fuglelokaliteter, eller i øvrigt sikrer sig begrænsede rettigheder over sådanne ejendomme. 

b)  ved eksemplariske plejeforanstaltninger og på anden måde sikrer de under pkt. a nævnte 
ejendommes karakter af lokaliteter af høj naturkvalitet. 

c)  forestår formidling på de under pkt. a nævnte ejendomme til fugle- og naturinteresserede på en 
måde, der skaber oplevelse og indsigt for de besøgende på naturens præmisser. 

d)  involverer DOF's medlemmer og i videre forstand borgerne i beskyttelsen af de under pkt. a 
nævnte ejendomme. 

e)  yder økonomisk eller sagkyndig bistand til foranstaltninger, der sikrer, at fuglelokaliteter 
bevares eller skabes til gavn for fuglelivet, eller på anden vis bidrager til tiltag af betydning for 
fuglelivet. 

f)  støtter aktiviteter, der bidrager til at bevare danske yngle- og trækfugle samt deres levesteder 
under disse fugles ophold uden for Danmark. 

 
§ 3 Kapitalforhold 

Fondens grundkapital udgør kr. 5.000.000,-. 

Nedsættelse af grundkapitalen kan kun ske med tilslutning fra mindst 5/6 af bestyrelsens 
medlemmer. 

Den kapital, som ikke er omfattet af ovennævnte anbringelsesbestemmelse, kan anvendes til 
fondens formål. 

Årets overskud af både grundkapital og øvrige aktiver anvendes efter fradrag for 
administrationsomkostninger til fondens formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage 
rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen. 
 
§ 4 Bestyrelse 

Fonden ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, der sammensættes således: 

a)  Formanden for Dansk Ornitologisk Forening er født medlem. 

b)  Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse udpeger et medlem af hovedbestyrelsen for 
foreningen til at have sæde i fondsbestyrelsen. Bestyrelseshvervet bortfalder, såfremt 
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medlemmet udtræder af foreningens hovedbestyrelse. 

c)  Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse udpeger et medlem uden for Dansk Ornitologisk 
Forenings kreds, hvilket betyder, at vedkommende ikke må have tillidsposter i foreningen, men 
godt kan være menigt medlem af denne. 

d)  Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse udpeger herudover fire medlemmer. 

e)  Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab udpeger fire medlemmer. 

f)  Skov- og Naturstyrelsen udpeger et medlem. 

stk. 2 

Ny bestyrelse i overensstemmelse med stk. 1 udpeges på DOF's forårsrepræsentantskabsmøde 2008. 

Fondsbestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen. 

Udpegningsperioden udløber ved det repræsentantskabsmøde i DOF, hvor der udpeges nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i udpegningsperioden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for den 
resterende del af det afgåede medlems udpegningsperiode. 

stk. 3 

Medlemmer af fondsbestyrelsen behøver ikke være medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening. 
Fondsbestyrelsen skal til enhver tid være sammensat således, at den fornødne biologiske 
sagkundskab er repræsenteret. Desuden skal økonomisk/administrativ og juridisk sagkundskab være 
repræsenteret i bestyrelsen, og det bør tilstræbes, at bestyrelsen har en rimelig geografisk spredning. 
Genudpegning kan finde sted. 

stk. 4 

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. 

stk. 5 

Bestyrelsen vedtager for sit arbejde en forretningsorden med regler om indkaldelse til 
bestyrelsesmøder m.v. 

stk. 6 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede. 
Beslutninger træffes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer. 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 

stk. 7 

Erhvervelse ved køb, gave eller arv, samt pantsætning eller leje af fast ejendom kan kun vedtages 
med tilslutning fra mindst 5/6 af bestyrelsens medlemmer. 

stk. 8 
Uanset bestemmelserne i stk. 7 kan beslutninger også træffes uden afholdelse af bestyrelsesmøde, 
hvis de er skriftligt tiltrådt af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

stk. 9 

Hel eller delvis afhændelse af de af fonden erhvervede fuglelokaliteter eller opsigelse af de af 
fonden tilkommende rettigheder over fuglelokaliteter kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 
5/6 af bestyrelsens medlemmer og kun i de nedennævnte ganske særlige tilfælde: 

a)  Hvis det bliver økonomisk uforsvarligt for fonden at bevare ejendommene/rettighederne eller 
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b)  Hvis de pågældende ejendomme ikke længere har værdi som fuglelokaliteter eller 

c)  Hvis de ikke realistisk kan drives i overensstemmelse med fondens formål eller dette bedre kan 
opfyldes af en anden ejer. 

stk. 10 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 
 
§ 5 Direktion 

Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør samt andet administrativt 
personale eller indgår aftale med tredjemand om varetagelse af administrationen. 
 
§ 6 Tegningsret 

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med to yderligere 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 7 Regnskab 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Ved hvert regnskabsårs afslutning foranlediger bestyrelsen udarbejdelse af en fuldstændig 
årsrapport over alle fondens indtægter og udgifter med status. 

Den reviderede årsrapport skal være godkendt af bestyrelsen inden udgangen af marts måned. 

Fondsbestyrelsen skal sikre, at der hvert år på forårsrepræsentantskabsmødet i Dansk Ornitologisk 
Forening samtidig med forelæggelse af årsrapporten aflægges beretning om fondens virke i det 
forudgående år. Beretningen skal være til orientering for Dansk Ornitologisk Forenings 
repræsentantskab. 

På samme vis forelægges budget og planer for det kommende år. 
 
§ 8 Revision 
Fondens årsrapporter revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor i henhold til de 
til enhver tid gældende regler om fondes regnskabsvæsen. 
 
§ 9 Vedtægtsændringer 
Fondens formål som angivet i § 2 kan ingensinde ændres, medmindre der er tale om en ajourføring, 
der er nødvendiggjort af udviklingen inden for fuglebeskyttelsen og fugleforskningen. 

stk. 2 

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 5/6 af bestyrelsens 
medlemmer. Vedtager bestyrelsen et forslag om ændring af vedtægterne, skal forslaget i uændret 
skikkelse igen vedtages med tilslutning fra 5/6 af en nyvalgt bestyrelses medlemmer. 
 
§ 10 Fondens opløsning 

Uanset at fonden i princippet er evigtvarende, kan fondens opløsning besluttes af en enstemmig 
bestyrelse, såfremt det ikke er økonomisk muligt at videreføre fonden. 

stk. 2 

I tilfælde af fondens opløsning træffer fondsbestyrelsen efter forudgående høring af Dansk 
Ornitologisk Forening beslutning om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med 
fondens formål. 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Dansk Ornitologisk Forening den 13. maj 2006. 
 


