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Regnskab over indsamlingen
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets j.nr.: å I - *<:,; - C,,-l*l-3k

lndsamlers navn(e): 'D*,*L L..,--Å *qå i*,=*t. #
lndsamlingsperiode: f,,,-,-/ !,-;' *'' I '-i.-'-irJi*' Å"t't

lndsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: |crr {. C..u,c: i S t V L ni/

!) Oplvsninser om indtægter os udsifter

?) Specifikation af administrationsudeifterne (fx sebvr til lndsamlinssnævnet):

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter

002 - Administrationsudgifter / "4 kr.
,/ _Jc:-\) <>1,

003 lndsamlingens overskud

Felt

nr.
Administrationsudgift er Beløb

200.t A^*j»"ltr- "rt Suuilt,l fioe, - 0,.

24O.2 oqrrhr-r /797i'.-u,.
200.3 {,i ('

kr.

200.4
kr,

200.5
kr.

200.6
kr.

200.7
kr.

200.8
kr.

200.9
kr.

200 I alt /3*,i) -kr.
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il Anvendelse af indsamlinsens overskud

l-l tnOr.rlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnæv-

net, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven2 og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 2.

OB§; Ved indsamlinger øfhatdt af fysiske personer; kamiteer, skal blønketten underskrives af alle tre katnitemed-

lenmer. Ved indsamlinger ofhaldt af juridiske personer skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede.

Dato:

Navn:

Dato:

Navn:

Underskrift Underskrift

Dato:

Navn:

Underskrift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m'v.
2 Lov nr. 51L af 26. maj2Q74 om indsamling m.v. med senere ændringer.

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 6+a/n* AÅt*a-l<z' -fJ&§oro,.
300.3 ldrr-*J-*J ( ø Jof ".., ?rææl,r-eQÆ"*- l//Z^Tat *'.

300.3 (
kr.

300.4
kr,

300.s
kr.

300.6
kr.

300.7
kr.

300.8
kr.

300.9
kr,

300 Anvendt i alt 'lzt'K- n.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt kr.



IIIr'' r
IhITHR[-HX

ADVOKATER

;"JJl,j[:H,-#:§: 
b b estå ende

Dansk Land- og $trandjagt 1991 Mariane rhomsen$ Gado 1C, B.

Solsikkevej 10 DK 8000 Aarhus C

8620 Kjellerup Tlf' +45 87 34 34 34

office@interlex.dk

www.interlex,dk

CVR-nr. 0K 7426051 9

Handelsbanken

Reg.nr. 7633, kontonr. 1001313

Gert Lund

Advokat (H), partner

Faktura F24363 gr@intedex',dk

Klflentref.
Sag vedr. Notat om jagt og nye arealkrav
Sagsnr. 382403/DOP

Fakturadato 15. juli 2021
Forfaldsdato 29. jufi 2A21

Beskrivelse Debet DKK Kredit DKK

Salær, jf. redegørelse

25% moms af 45.000,00

Balance

Saldo i vor6s fåvør

Anvend følgende betalingsiinformation :

Kortart: 71 Betalingsidentifikation: 382403000907703 l(reditornr.: 86599015

45.000,00

11.250,00

56.250,00

56.250,00 56.250,00

56.250,00

fidTfr
the loFmafl ond hetvr.* at

ln!ine.@&lawim9



Dansk Land- og Strandjagt 1991

Vestervigvej I
7770 Vestervig

Att: Knud Marrebæk

Dato:19/0812021

Faktura vedr. notat og pressiemeddelelse

jf. fremsendt tilbud d. 2617DA21

Faktura

KLARTXT

Fakturanr. S6

Beskrivelse Antal Enhed Stk. pris Rabat pris

T'irner

Gennemgang af materiale

Timer
Udarbejdelse af noiat

Timer

Udarbejdelse af pressemeddelelse

Fotocollage

til pressemeddelelse

11,00 stk.

8,00 stk.

2,AA stk.

1,00 stk.

500,00 2A Ya 4.400,00

500,00 2a a/o 3.200,00

500,00 2A % 800,00

500,00 500,00

Subtotal 8.900,00

Moms (25,00%) 2.225,00

Total DKK 11.125,00

Betalingsbetingelser: Netto I dage - Forfaldsdatot 27108120'Å1

Beløbet indbetales på bankkonto:
Bank/ Reg.nr.3409 / Kontonr. 11523013
Fakturanr. 86 bedes angivet ved bankoverførsel

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

KLARTXT / Maglebjergvej 1 I 4295 Stenlilte
CVR-nr. DK36004339 / Tlf. 25635284 / Web: www.klartxt.dk / mail: tmn@klarbct.dk
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Vei ledning til Regnskabsblanket

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Regnskabsblanketten, kan Civilstyrelsen kontaktes på

telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 10 og 13 eller kontrol@civilstvrelsen.dk, gerne med anfø-

Felt nr. Vejledning

001 lndsamlingens indtægter i indsam li ngsperioden anføres.

lndsamlinger og bidrag fortolkes i overensstemmelse med indsamlingslovens § 1, stk. 1 og

stk. 3, herunder også hvorvidt salg anses som værende en del af indsamlingen.

lndsamlingsloven § 2 oplister, hvilke indsamlinger og bidrag, der ikke skal indgå i regnskabet,

ligesom bl.a. medlemsskaber og -kontingenter ikke skal indgå i indsamlingsregnskabet.

aoz I rubrikken overføres summen fra Felt nr. 200.

003 lndsamlingens overskud beregnes som lndkomne bidrag (Felt nr. 001) fratrukket eventuelle

Administrationsudgifter (Felt nr. 002).

200 Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. t,

nr. 2, i indsamlingsbekendtgørelsen.

Specifikationens sum føres op i Felt nr. 002 Administrationsudgifter.

Hvis der er afholdt yderligere administrationsudgifter, end der kan specificeres i ske-

maet, kan særskilt specifikation vedlægges som bilag'

300 Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendt-

gørelsens § 8, stk. t, nr.2.

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formå1, end der kan specificeres i skemaet,

kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.

301 Hvis indsamlingens overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for regnskabets

aflæggelse.

Beregnes som Felt nr. 003 lndsamlingens overskud fratrukket Felt nr. 300 Anvendt i alt.

lnden 6t år fra regnskabets aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring om an-

vendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbe-

kendtgørelsen. Se blan ket "Overskudserklæri ng".

relse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.



Dansk Land- og Strandjagt af 1991 .

Kæmpesucces beløb indsamlet på kun l0 dage.

Darnsk Land- og Strandjagl er klar til at tage næste skridt. DLS har i denne uge, rettet henvendelse
til INTERLEX advokater i Århus, med henbllk på at få udarbejdet et fagligt og juridisk notat.
Notatet skal undersøge de juridiske problemstillinger ved indførelse af arealbegrænsning for
afskydning af då- og kronhjorte, og skal bl.a, også vurdere om reglen kan være i strid med
grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed, samt om kravet er i overensstemmelse med
jagt- og vildtforvaltningsloven.
Undersøgelsen skal også identificere de faldgruber og tab, der er for jægeme og lodsejeme i
forbindelse med leje og udleje afjagt udtaler Knud Marrebæk.

Dansk Land- og Strandjagt skal rette stor taknemmelighed til alle de donationer, derer kommet
siden indsamlingen startede den 7 .mE.

Dansk Land- og Strandjagt vil i samme forbindelse også sige tak. til Bæredygtigt Landbrug for
deres støtte og ekspertise i sagen om arealbegrænsninger, som inden længe vil ramme jægeme og
lodsejeme.

indsamlingen vil for god ordens skyld forsætte, så længe sagen står på, og frivillige betalinger kan
indsættespå Sydbankkontonr. 7045-1524634 eller MobilePay på nurlmer: 800629.
Det skal nævnes igen, at hvis derbliver indsamlet flere midler end sagen behøver, vil overskuddet
blive udloddet i frø til fodermarker til bidragydere.

Dansk Land- og Strandjagt er ikke uenige i fnrvaltningsmålene, denblev fremsat i 2004. Men
arealkravet opfattes som et kvotesystem, i strid med ejendomsretten og jagtretten, der ikke vil løse
de jagtfaglige problemstillinger, derer omkring aldersfordeling og kønsfordeling på då- og
kronhjorte.

Når det juridiske notat er udarbejdet af INTEIILEX, vil det sanlmen med Dansk Land- og
Strandjagts forslag til forvaltningsplan på kron- og dahjorte, blive sendt til Miljøminister Lea
Wermelin og de politiske partiers miljøordfører, slutter Knud Marrebæk medlem af
hovedbestyrelsen i DLS.

Det er vigtigt, når man påpeger at vildtforvaltningsrådets forslag, om arealbegrænsning ikke vil iøse
forvaltningsmålene for kronvildt, at Miljøministeriet så indenforrammeme af det man kender i dag
og m9d DLS's udkast til en forvaltningsplan, kan løse et rurødvendigt dyrt og bureaukratisk system,
med kendte og simple løsninger!


