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LOVE FOR KØGE FUGLEFORENING  
§ 1 Navn og formål  
Foreningens navn er »Køge Fugleforening«, og dens hjemsted er Køge. Foreningens formål er 
udbredelse af kendskab til fugle, deres pleje og opdræt. Dette formål søges bl.a. opnået ved 
afholdelse af medlemsmøder, foredrag, brug af multimedier, afholdelse af konkurrencer og 
udstillinger samt agitation for fuglesagen. Møder og udstillinger afholdes så ofte, bestyrelsen 
finder anledning dertil. 
  
§ 2 Ledelse og valgbarhed  
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 
bestyrelsesmedlemmer. Der vælges endvidere 2 revisorer, 2 bestyrelsessuppleanter og 2 
revisorsuppleanter. Foreningen tegnes af formanden og foreningens adresse er formandens adresse  

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i februar. Valgperioden er 2 år 
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer, mens bestyrelsen vælger næstformand og 
sekretær. I ulige årstal afgår formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige årstal afgår 
kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges årlig 1 bestyrelsessuppleant, 1 
revisor og 1 revisorsuppleant. 
Kun medlemmer er valgbare til tillidsposter i foreningen.  
Formanden (næstformanden) leder alle foreningens arrangementer, indkalder til møder og i det 
hele taget våger over, at foreningens love efterkommes, og er til gavn for sporten og foreningens 
eksistens.  
Kasserer opkræver kontingent og foretager alle ind- og udbetalinger under ansvar af bestyrelsen.  
 
§ 3 Kontingent  
Kontingentet til foreningen fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Foreningsåret 
går fra 1. januar til 31. december. Kontingentet består af: Grundkontingent til foreningen og A-
bidrag til Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF), der fastsættes på LDF’s årlige 
repræsentantskabsmøde. Samtidig med foreningens kontingent opkræves det til enhver tid 
gældende A-bidrag.  
Den af generalforsamlingen fastsatte rabat til juniorer, pensionister og ægtefæller/samboende, 
fratrækkes grundkontingentet. 
Kontingentet erlægges forud for 1 år. Såfremt kontingentet ikke er indgået til foreningens kasserer 
senest 15. januar sendes en rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke er tilgået foreningen 
senest 1. februar slettes pågældende som medlem af foreningen.  

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 
  
§ 4 Medlemskab  
Enhver uberygtet person kan blive medlem af foreningen. Finder bestyrelsen imidlertid, at en 
persons optagelse i foreningen vil virke skadende for foreningens omdømme samt ro og orden 
indenfor foreningen, kan den nægte vedkommende optagelse.  
Tvivlstilfælde forelægges førstkommende generalforsamling.  
 
 
 
Stk. 1 Eksklusion  
Såfremt bestyrelsen finder, at et medlems optræden eller medlemsskab skader foreningens 
interesser, kan den ekskludere vedkommende medlem med øjeblikkelig virkning. Dette skal 
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efterfølgende forelægges førstkommende generalforsamling. Vedkommende medlem underrettes 
om beslutningen. Såfremt medlemmet er uenig i beslutningen indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
  
Stk. 2 Æresmedlem  
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. En gruppe 
af menige medlemmer (min. 10 medlemmer) kan fremsende forslag om evt. indstilling. Dette skal 
altid ske skriftligt til bestyrelsen, og skal gøres senest 3 uger før en generalforsamling.  
Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har stemmeret. 
  
§ 5 Regnskab  
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab er underlagt 
foreningens kasserer. Inden 1. februar afsluttes regnskabet, der med de fornødne bilag overgives 
til revisorerne. Revisorerne skal tilbagelevere regnskabet med eventuelle revisionsbemærkninger 
til kassereren inden 8. februar.Foreningens midler skal indestå på konto i et pengeinstitut i Køge 
eller omegn, og der kan kun hæves penge med kasserens og formandens samtykke. 
  
§ 6 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
Den afholdes i sidste halvdel af februar under ledelse af en af forsamlingen valgt dirigent. 
Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens  
hjemmeside og/eller i foreningens medlemsblad 
Forslag, der ønskes behandlet, indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til bestyrelsen.  
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der 
har været medlem i mindst 3 måneder. Skriftlig afstemning kan forlanges. Ved lovændring kræves 
2/3 flertal blandt de fremmødtes medlemmer. Øvrige forslag kan vedtages med majoritet af de 
tilstedeværende medlemmer.  
 
Stk. 1  
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  
3. Valg af 2 stemmetællere.  

4. Formandens beretning.  

5. Fremlæggelse af regnskab.  

6. Valg af formand/kasserer.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

8. Valg af bestyrelsessuppleant.  

9. Valg af revisor.  

10. Valg af revisorsuppleant.  

11. Valg af udstillingsudvalg.  
 
 
A. Tombola, B. Køkken/Kantine, C. Belysning, D. Planlægning/opstilling/dekoration,  
E. Salgsafdeling, F. Undulater/kanarier, G. PR & H. Fodring.  
 
12. Fastsættelse af grundkontingent til foreningen.  

13. Indkomne forslag fra bestyrelsen.  
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14. Indkomne forslag fra medlemmerne.  

15. Eventuelt.  
 
Stk. 2  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller når mindst ¼ 
af medlemmerne forlanger det skriftligt. 
  
§ 7 Foreningens opløsning  
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en særlig indvarslet generalforsamling. Der kræves, 
at mindst ½ af foreningens medlemmer er til stede og mindst, at ¾ af de mødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.  
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling tidligst 1 

måned efter. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, men der 

kræves ¾ af de afgivne stemmer for, at opløsning kan finde sted. Besluttes det at opløse 

foreningen, tager de tilstedeværende medlemmer ved simpel majoritet bestemmelse angående 

foreningens kassebeholdning og effekter. 

 
REGLER FOR LOKALE 1. OPDRÆT I KØGE FUGLEFORENING  
1. Organisation.  
1.1 Køge Fugleforening anerkender, registrerer og præmierer lokale 1. opdræt.  

1.2 1. opdrætsordningen administreres af bestyrelsen.  

1.3 Bestyrelsen afgør på grundlag af de foreliggende oplysninger, om et opdræt kan anerkendes 
som lokalt 1. opdræt.  

1.4 Opdrættet kan ikke anerkendes som lokalt 1. opdræt i tilfælde af, at den pågældende 
art/underart findes på den af foreningen udsendte liste over lokale 1. opdræt af 1967.  

1.5 Alle lokale 1. opdræt skal udstilles på den førstkommende af foreningens udstillinger, dog kan 
der dispenseres herfra, hvis fuglen/fuglene ikke er udstillings værdige/egnede. Der kan endvidere 
dispenseres for udstillingskravet, såfremt udstillingen aflyses. Ved dispensering, for at udstille, 
skal opdrætteren skrive en artikel til foreningens blad.      

1.6 Det er den pågældende arts/underarts videnskabelige navn, der anvendes som reference for 
om arten/underarten har været opdrættet i Køge Fugleforening  
 
2. Anerkendelsesområde.  
2.1 Arter og underarter kan anerkendes. Underarter kan dog kun anerkendes, såfremt en 
konstant og tydelig afvigelse kan erkendes hos begge køn, således at fuglenes identitet med 
rimelig sikkerhed kan fastslås (altså fugle, der i fugleholdet "populært" udskilles som selvstændige 
former).  

2.2 Opstår der tvivl om forældrefuglenes korrekte sammensætning, f.eks. sammenblanding af 2 
arter/underarter, kan bestyrelsen beslutte udsættelse af afgørelsen om anerkendelse, indtil 
ungerne er udfarvet.  

2.3 Opdræt af mutationer, samt opdræt ved brug af rugemaskine, ammefugle eller 
håndopmadning, hvor ungerne fjernes fra forældrene præmieres ikke, og sådanne opdræt 
forhindrer ikke senere anerkendelse som lokalt 1. opdræt af tilsvarende naturopdræt.  

2.4 I de tilfælde, hvor to opdræt indtræffer i samme periode, er datoen for første unges udflyvning 
af reden afgørende for anerkendelse. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen hvilket opdræt, der skal 
anerkendes som det første. 
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3. Kontrol af opdræt.  
3.1 Anmeldelse af opdræt til præmiering skal ske til de af bestyrelsen udpegede kontrollanter 
senest 8 dage efter udflyvning af første unge.  

3.2 For at opnå anerkendelse skal et opdræt være kontrolleret af mindst 2 personer med rimeligt 
kendskab til opdræt af fugle i fangenskab. Disse 2 personer udpeges af bestyrelsen. Opdrættet 
skal kontrolleres mindst to gange, sidste gang når ungerne har været af reden i mindst 30 dage 
og er selvstændige.  
3.3 Mindst en af kontrollanterne skal deltage i både første og sidste kontrol og være 
medunderskriver af opdrætskontrolerklæringen.  
 
4. Kontrol af arts/underartsbestemmelse.  
4.1 For at opnå størst mulig sikkerhed for rigtig arts/underartsbestemmelse skal denne i 
tvivlstilfælde efterkontrolleres af en af bestyrelsen udpeget person, der må formodes at have 
specialviden indenfor den aktuelle fuglegruppe.  

4.2 Arts/underartsbestemmelse kan foretages på udstilling eller hos opdrætteren. I begge tilfælde 
skal det være muligt at iagttage fuglene på nært hold og ved ordentlige lysforhold. Det kan om 
fornødent kræves, at fuglene sættes i et bur.  
 
5. Fremlysning/protest  
5.1 Såfremt et formodet lokalt 1. opdræt ikke udstilles skal opdrættet fremlyses. Fremlysning af 
lokalt 1. opdræt skal ske i foreningens medlemsblad, eller på anden måde skriftligt til alle 
foreningens medlemmer. Fremlysningen kan også ske i forbindelse med foreningens årlige 
udstilling.  
Evt. protest mod anerkendelse af lokale 1. opdræt skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse 
senest 14 dage efter offentliggørelsen.  
5.2 Såfremt der kan fremføres vægtige beviser for et opdræts rigtighed kan et lokalt 1. opdræt 
anerkendes med tilbagevirkende kraft. Fremlysningen skal i så fald ske i foreningens 
medlemsblad eller på anden vis til hvert enkelt medlem. Protester mod anerkendelse af et sådant 
lokalt 1. opdræt skal ske jvf. reglerne i stk. 5.1.  
 

UDSTILLINGSREGLER FOR KØGE FUGLEFORENING  
1. For at udstille skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.  

2 Der må kun anmeldes et udstillingsnummer på hver anmeldelsesblanket. Undtaget herfra er 
domesticerede fugle, hvortil der kan anvendes specielle tilmeldingsblanketter. Anmeldelsen skal 
være tydelig og nøjagtigt udfyldt. Det, der ønskes udstillet skal leveres rettidigt efter det af 
bestyrelsen fastsatte tidspunkt.  
Er anmeldelsen urigtig, fortabes retten til præmie og stadepenge er tabt.  
3 Udstillingsnumrene må ikke fjernes fra udstillingen uden bestyrelsens samtykke.  

4 Bestyrelsen har ret til at afvise fugle, der ikke er i udstillingskondition.  

5 Såfremt kanarier og undulater udstilles enkeltvis. , skal det være eget opdræt med fast 
uaftagelig ring.  
6 Fugle, der er håndopmadet eller opdrættet på anden for arten unaturlig vis, kan ikke deltage i 
opdrætsklassen.  

7 Vandrepokaler skal vindes 3 udstillinger i træk eller 4 gange i alt for at blive ejendom.  

8 For at opnå præmie skal udstillede fugle i åben klasse have været i udstillerens eje i mindst 3 
måneder inden udstillingen.  
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9 Stadepenge betales efter et af bestyrelsen fastsat beløb, og stadepengene skal betales ved 
indlevering af fuglene.  

10 Pokaler, som ikke vindes til ejendom, skal afleveres til formanden senest én måned før 
udstillingen.  

11 Der er kun adgang til udstillingen i følge aftale med bestyrelsen i tidsrummet fra fuglene er 
afleveret til udstillingen er åbnet.  

12 Alle dommerbedømmelser/ranglister/kontrol af opdræt fremlægges til frit gennemsyn for 
udstillerne i udstillingsperioden.  

13 Foreningen sørger for forsikringer i det omfang, det er muligt.  

14 Protester mod bedømmelser/opdræt skal meddeles bestyrelsen på udstillingen og afleveres 
skriftligt til samme senest 8 dage efter udstillingen.  
Bestyrelsen behandler sammen med evt. eksperter på området den indgivne protest, og resultatet 
meddeles de involverede parter.  
15 Pyntningen af voliere og bure, skal gøres med naturmaterialer fra skoven eller lignende. Div. 
Figurer, springvand, og andre unaturlige materialer, må ikke anvendes uden forudgående 
samtykke med udstillingsudvalget.  
16 Pyntning samt tømning af bure/voliere foretages af udstilleren.  
 

 
PRÆMIERINGSSYSTEM I KØGE FUGLEFORENING  
3.1 Bastarder kan ikke udstilles.  

3.2 Fuglene opdeles i følgende grupper/undergrupper:  
A. KANARIER  

B. KANARIEKOLLEKTION  

C. UNDULATER UNDER 1 ÅR GR. A  

D. UNDULATER OVER 1 ÅR GR. B  

E. FRØÆDENDE TROPEFUGLE - AFRIKA;  

F. FRØÆDENDE TROPEFUGLE - AUSTRALIEN  

G. FRØÆDENDE TROPEFUGLE – ØVRIGE VERDEN  

H. FRUGT- & INSEKTÆDENDE TROPEFUGLE  
I. NORDISKE FUGLE  

J. DUER & VAGTLER;  

K. PARAKITTER - AUSTRALIEN  

L. PARAKITTER - ØVRIGE VERDEN  

M. PAPEGØJER  

N. LORIER, FLAGERMUSPAPEGØJER OG LIGNENDE  

O. DVÆRGPAPEGØJER/SPURVEPAPEGØJER  

P. GRÆSPARAKITTER  
 
Endvidere er der en ÅBEN KLASSE i hver gruppe, med undtagelse af kanarie- og undulat- 
grupperne.  
3.1.1 Der tildeles 1 vandrepokal og erindringspræmie til bedste udstillingsnummer i hver 
gruppe/undergruppe.  

3.1.2 En udstiller kan højst opnå 2 præmier i hver gruppe/undergruppe.  
3.2 Vindes en vandrepokal til ejendom tildeles ingen erindringspræmie. I åben klasse kan højst 
opnås en ærespræmie.  

3.3 Ærespræmie og 1. præmie fordeles procentvis efter antal af udstillingsnumre.  
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3.4 Kanarier  
3.4.1 Kanarier over 2 år kan ikke tildeles præmie.  

3.4.2 For at opnå vandrepokal kræves mindst 90 point. Til ærespræmie 89 point, og til 1. præmie 
88 point.  

3.4.3 Kanarie-kollektion: For at opnå vandrepokal kræves mindst 361 point.  
Ved en kanarie-kollektion forstås 4 kanarier af samme type og farve. Kanarierne følger enkeltvis 
præmieringssystemet for kanarier.  
Ønskes specialbure skal udstilleren selv levere disse.  
3.5 Undulater  
3.5.1 Undulater over 3 år kan ikke tildeles præmie.  

3.5.2 Undulater, undergruppe A: Fugle med årsring. Undulater, undergruppe B: Øvrige fugle.  
 
3.6 Præmier fordeles efter en af dommeren udarbejdet rangliste.  
3.7 Linieopdræt: En opdrætter, der udstiller opdræt af samme art tre år ud af fire tildeles diplom. 
Ordningen er løbende, dog således, at når diplom er opnået startes på en ny periode. 
Domesticerede fugle kan ikke deltage i ordningen. 
 


