
Vedtægter for Danmarks 
Ringmærkerforening 
§1 Navn. Foreningens navn er Danmarks Ringmærkerforening. 

§2 Formål Foreningens formål er at varetage ringmærkningens interesser, og at øge kendskabet 
til ringmærkningen af fugle og dens betydning i fugleforskningen og 
fuglebeskyttelsen. 

stk. 2: Formålet søges opnået ved bl.a. at arbejde for publicering af indsamlet viden at 
arrangere kurser, møder, arrangere ekskursioner samt andre medlemsaktiviteter. 

§3 
Foreningens 
struktur 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen ledes af en af 
generalforsamlingen valgt bestyrelse. 

stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingent betales til 
foreningen for ét år ad gangen. Medlemskab følger kalenderåret. 

§4 
Medlemskab Som medlemmer af foreningen optages ringmærkere, der mærker fugle med licens fra 

Zoologisk Museum, København. Der optages ligeledes tidligere ringmærkere, der har 
haft dansk licens. 

stk. 2: Der optages støttemedlemmer. Støttemedlemmer er ikke valgbare til 
bestyrelsen og har ikke stemmeret. 

stk. 3: Medlemskab træder i kraft, når foreningen har modtaget indbetalt kontingent. 
Alle medlemmer har adgang til foreningens arrangementer. Kontingentet følger 
kalenderåret. 

stk. 4: Valgbar til bestyrelsen er ordinære medlemmer over 18 år. 

stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens ordinære medlemmer, der 
forud for generalforsamlingen har indbetalt kontingent til foreningen.  

stk. 6: Et medlemskab ophører, når medlemmet ikke har betalt skyldige kontingent. 

§5 General- 
forsamling 

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Indvarslingen skal indeholde 
dagsorden med mindst følgende punkter: 
 
1: Valg af dirigent og referent. 
2: Aflæggelse af beretning. 
3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4: Fastsættelse af kontingent. 
5: Forelæggelse af budget til godkendelse. 
6: Valg til bestyrelsen.  
7: Valg af revisor. 
8: Behandling af indkomne forslag. 
9: Eventuelt. 
 



stk. 2: Indkomne forslag der ønskes fremlagt til generalforsamlingsbeslutning, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Vedtagelser sker 
med simpelt flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 af de 
fremmødtes stemmer. Bestyrelsen kan beslutte at sende vedtægtsændringer til 
urafstemning. 

stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen ønsker 
det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Den 
indvarsles med mindst 4 uger. 

§6 Bestyrelsen 
m.v. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt mindst én suppleant. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsens funktionsperiode er 2 år. 
I lige år afgår 2 og i ulige år 3 medlemmer af bestyrelsen. Suppleanten og revisoren 
vælges for ét år. 

stk. 2: Bestyrelsen tegner foreningen udadtil, varetager foreningens overordnede 
ledelse og har det overordnede ansvar for foreningens økonomi. 

stk. 3: Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst to om året. Formanden 
indkalder, når der er sager til behandling eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
ønsker det. Referater af bestyrelsesmøderne er tilgængelige for foreningens 
medlemmer. 

stk. 4: Bestyrelsen har ansvar for, at der til enhver tid foreligger et af general-
forsamlingen godkendt kommissorium, hvorefter bestyrelsen arbejder og agerer. 

§7 Valg Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater til 
bestyrelsen end ledige pladser foretages skriftlig afstemning efter dirigentens 
anvisninger.  

§8 Eksklusion 
Medlemmer kan ekskluderes, hvis licensen inddrages af Zoologisk Museum, 
København, som følge af overtrædelse af mærkningsreglerne.  

Stk. 2: Et medlem kan endvidere ekskluderes, hvis bestyrelsen indstiller til eksklusion 
overfor generalforsamlingen. Beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal på 
generalforsamlingen.  

§9 Opløsning Opløsning af foreningen kan besluttes på ekstraordinær generalforsamling indkaldt af 
bestyrelsen, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens 
eventuelle formue tilfalder fuglebeskyttelsesarbejdet. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen, xx. marts 2023. 


