Danske Forstkandidater Forening
VEDTÆGT (gældende fra og med 14. september 2019)
§1 Navn
Netværkets navn er Danske Forstkandidaters Forening, og har samme hjemsted som JA.
Stk. 2. Netværket er en videreførelse af Forstlige Diskussionsforening, der stiftedes den 3. april
1897.
Stk. 3. Netværket er et fagligt og socialt netværk under JA.
§2 Formål
Danske Forstkandidaters Forening har til formål:
• at være et fagligt og socialt samlingspunkt for skovbrugsuddannede
• at fremme faglige og sociale aktiviteter i relation til skov- og naturforvaltning samt
• at understøtte netværksdannelse blandt netværkets medlemmer.
Stk. 2. Formålet søges primært fremmet ved:
• at arrangere og formidle faglige arrangementer
• at skabe kontakt mellem skovbrugsfagligt uddannede på tværs af arbejdspladser, brancher og årgange
• at sikre berøringsflader mellem færdiguddannede på arbejdsmarkedet og studerende på de
skovbrugsrelaterede uddannelser
• at uddele rejselegater samt
• at administrere netværkets formue – herunder ejendommen Egely.
§3 Medlemsberettiget
Som medlem af netværket kan optages personer med minimum bachelorgrad inden for skov- og naturforvaltning
– samt studerende på området.
Stk. 2. Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesreglerne.
Stk. 3. Medlemskab til netværket opnås ved skriftlig/elektronisk henvendelse til JA´s sekretariat.
§4 Æresmedlemmer
En person, der har gjort sig særlig fortjent til fremme af netværkets formål, kan af en enig
bestyrelse udnævnes til æresmedlem.
Stk. 2. Æresmedlemmer har stemmeret og valgbarhed som øvrige medlemmer.
§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved skriftlig/elektronisk henvendelse til JA´s sekretariat.
§6 Eksklusion
Et medlem, der modarbejder netværkets formål, kan af bestyrelsen ekskluderes af netværket.
Stk. 2. Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på den førstkommende generalforsamling.
§7 Finansiering
Netværkets virksomhed finansieres blandt andet via
- netværkets formue
- eventuelt tilskud fra JA
- eventuelt kontingent

- donationer
§8 Kontingent
Et eventuelt kontingent fastsættes af generalforsamlingen med absolut flertal.
Stk. 2. Bestyrelsen kan, når særlige forhold efter dens skøn gør det rimeligt, dispensere fra kontingentreglerne.
Stk. 3. Medlemmer, der er i kontingentrestance ud over et kvartal, bliver automatisk udmeldt af
netværket
§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er netværkets øverste myndighed.
Stk. 2. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen.
Stemmeretten udøves enten ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt. Et medlem kan højest
medbringe fuldmagt for fire fraværende, men stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Såfremt et medlem
ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Stk. 4. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på
JA’s hjemmeside.
§10 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes normalt i marts - september måned.
Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne
år.
4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.
Stk. 3. Tid og sted for generalforsamlingen annonceres med 2 måneders varsel sammen med den
foreløbige dagsorden. Skriftlig og/eller elektronisk indkaldelse med angivelse af den endelige
dagsorden, skal tilgå medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før
generalforsamlingen.
§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af et flertal i bestyrelsen.
Stk. 2. Mindst 40 medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve, at der afholdes ekstraordinær
generalforsamling inden fire ugers forløb. Krav herom skal være ledsaget af en motiveret dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Skriftlig og/eller elektronisk indkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilgå medlemmerne
senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.
§12 Formand
Netværkets formand vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.
Stk. 2. En formand kan normalt højst virke som sådan i tre valgperioder i træk.
§13 Bestyrelse
Bestyrelsen består af netværkets formand, 7 medlemmer valgt af
generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Foreningen af Naturressourcestuderende.
Stk. 2. Ud over formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv – herunder som minimum med en næstformand.
§14 Valgenes varighed
Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode og således, at halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.
Stk. 2. Samme person kan normalt højst vælges for tre valgperioder i træk som bestyrelsesmedlem.
§15 Suppleanter
Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere sig, hvis et eller flere medlemmer i årets løb træder ud.
Suppleringen gælder indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
§16 Bestyrelsens pligter
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af netværket og repræsenterer dette i alle forhold udadtil. Det påhviler
bestyrelsen at føre tilsyn med overholdelse af netværkets vedtægt samt i enhver henseende at virke for
netværkets formål, herunder søge at få netværket repræsenteret og dets anskuelser fremført, hvor vigtige faglige
afgørelser træffes, og hvor standens interesser gør det ønskeligt.
Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver. Udvalgets medlemmer behøver ikke
alle at være medlemmer af bestyrelsen. Sådanne udvalg kan kun optræde udadtil efter bestyrelsens
bemyndigelse.
§17 Bestyrelsens møder
Bestyrelsen mødes normalt 3-4 gange om året.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afgørelse træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær
næstformandens) stemme afgørende.
§18 Tegningsret
I organisatoriske forhold tegnes Danske Forstkandidaters Forening af formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatets medarbejdere.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Danske Forstkandidaters Forening ved formanden,
næstformanden og 3 andre af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til varetagelse af Danske Forstkandidaters Forenings øvrige
økonomiske dispositioner.
Stk. 4. Midler, der måtte tilfalde Danske Forstkandidaters Forening som arv eller gave, indgår efter bestyrelsens
beslutning i enten rejsefonden eller aktivitetspuljen, med mindre der af giveren er truffet anden bestemmelse.

§19 Rejsegodtgørelse
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer modtager rejsegodtgørelse ved rejser og møder i
netværkets anliggende.
§20 Hæftelse
Netværket hæfter kun for sine forpligtelser med den af netværket til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke netværkets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§21 Medlemsafstemning
Ethvert netværksanliggende kan - efter forudgående behandling på en generalforsamling - bringes til skriftlig
afstemning blandt netværkets medlemmer, når et flertal af enten generalforsamlingen eller
bestyrelsen kræver det.
Stk. 2. Mindst 40 medlemmer kan skriftligt kræve et netværksanliggende forelagt medlemmerne til skriftlig
afstemning.
Stk. 3. Medlemsafstemningen skal afvikles inden for fire uger.
Stk. 4. Netværkets revisorer overvåger alle forhold vedrørende medlemsafstemningen og foretager optælling af
stemmerne.
Stk. 5. Resultatet af medlemsafstemningen bekendtgøres snarest muligt for medlemmerne.
Forstkandidatforeningens Aktivitetspulje (§§ 22 og 23)
§22 Puljens formål
Danske Forstkandidaters Forenings Aktivitetspulje er dannet for at styrke netværkets evne til – i henhold til § 2 at varetage medlemmernes faglige og sociale interesser, ved at yde støtte til aktiviteter med deltagelse af en
større kreds af netværkets medlemmer.
§23 Bestyrelse
Aktivitetspuljen bestyres af Danske Forstkandidaters Forenings bestyrelse, der i hvert enkelt tilfælde træffer
afgørelse om dens anvendelse.
Stk. 2. Puljens midler anbringes på den mest hensigtsmæssige måde, efter bestyrelsens beslutning.
Stk. 3. Aktivitetspuljen regnskabsår er netværkets regnskabsår. Regnskabet udarbejdes og
revideres som netværkets almindelige regnskab.
Stk. 4. Beretning om puljens virksomhed forelægges på netværkets årlige ordinære generalforsamling, jf. § 11.
Stk. 5. Puljens grundkapital er tilvejebragt ved overførsel fra Forstkandidatforeningens Forhandlingsfond
Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om udlodningens størrelse samt eventuelle ændringer i puljens
grundkapital.
Stk. 7. Eventuelt udbytte af puljens midler indgår i grundkapitalen.
§24 Regnskab
Danske Forstkandidaters Forenings regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af 1 statsautoriseret og 1 folkevalgt revisor. Den folkevalgte revisor vælges af
generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Som statsautoriseret revisor benyttes samme
revisor som JA. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen samt sekretariatet
skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til netværkets protokoller, korrespondance
og arkiv.
Stk. 4. Revisionen skal normalt være afsluttet – og revisionsprotokol udsendt til bestyrelsen – senest 1. april.
§25 Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen. Hvis færre end 2/3, men et flertal
af de afgivne stemmer, er for vedtægtsændringen, kan generalforsamlingen med simpelt flertal beslutte at sende
forslaget til afstemning blandt alle medlemmer. En sådan afstemning skal være gennemført inden for 2 måneder
fra generalforsamlingen og til vedtagelse kræves da 2/3 af de afgivne stemmer.
§26 Ophør
Til gyldig beslutning om netværkets ophør kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. Er der truffet beslutning om netværkets ophør, træffer den senest afholdte generalforsamling
beslutning om anvendelse af netværkets formue.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2003, med enkelte rettelser tilføjet på ordinær
generalforsamling den 5. september 2004, ordinær generalforsamling den 29. august 2009 og ordinær
generalforsamling den 14. september 2013 til ikrafttræden den 1. januar 2014.

