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LOVE
for

Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942
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§ 1
Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening.

§ 2
Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for 
akvarier, stuefugle og planter.

§ 3
Dette søges bl.a. opnået ved: Afholdelse af foredrag, forevisninger og udstillinger. 
Arbejdet for, at der altid opnå de bedste vilkår for dyrs og planters pleje. At kend-
skabet til dyrs og planters pleje udbredes i så vide kredse som muligt.

§ 4
Foreningen skal endvidere virke som værn og beskyttelse af vore vilde fugle og 
dyr.

§ 5
Enhver voksen samt børn kan optages i foreningen som medlem. Indmeldelse sker 
til bestyrelsen.

§ 6
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen og op-
kræves over giro 1. september, med sidste betalingsfrist den 1. oktober.
Seniorkontingent er for voksne over 18 år. 
Junior kontingent er for unge under 18 år, og disse udstiller i en juniorklasse.

§ 7
Udmeldelse må ske skriftligt til bestyrelsen inden det pågældende års 1. septem-
ber.

§ 8
Mener nogen, at et medlem handler i strid med foreningens love og interesser, kan 
generalforsamlingen tage bestemmelse om vedkommende kan forblive i forenin-
gen.

§ 9
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære gene-
ralforsamling.
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Genvalg kan fi nde sted.
Formand og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, og den øvrige 
bestyrelse konstituere sig selv.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer. 
En afgår hvert år.
Endvidere vælges en revisorsuppleant.

§ 10
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ethvert forhold. Den holder møde, så ofte 
det er fornødent.

§ 11
Bestyrelsen er bemyndiget til at konstituere enkelte medlemmer til udvalg, så som 
udstillingsudvalg m.m.

§ 12
Regnskabet går fra 1. januar til  31. december. Regnskabet skal revideret forelæg-
ges den årlige generalforsamling til beslutning og kan ikke indankes for nogen 
domstol.

§ 14
På generalforsamlingen, som afholdes i februar, afl ægges beretning og regnskab, 
hvorefter de nødvendige valg fi nder sted.
Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning medmindre et medlem forlanger 
skriftlig afstemning. Enhver sag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, må 
være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen og 
endvidere at forslagsstilleren er til stede personligt eller ved fuldmagt på general-
forsamlingen.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen fi nder det fornødent, 
eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne forlanger det.

§ 16
Den ved bestyrelsesmøderne førte og af bestyrelsen underskrevne protokol skal 
forefi ndes på generalforsamlingen til fri gennemlæsning af medlemmerne.
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§ 18
Dagsorden til den ordinære generalforsamling behandler følgende punkter:
  1. Valg dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg (2 pers.)
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. a: Valg af formand og kasserer
   b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   d. Valg af 1 revisor
   e. Valg af 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt
Derudover hvad der kan komme af særlige emner.

§ 19
Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling. Til beslutning om 
opløsning kræves 2/3 af de afgivne stemmer og disse stemmer skal tælle mindst 
halvdelen af foreningens medlemstal. Denne lovparagraf kan ikke forandres. Sam-
tidig tages beslutning om afvikling af selskabets aktiver.

§ 20
Forandring i disse love kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de til-
stedeværende medlemmer stemmer derfor, foranstående paragraf dog undtaget.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Silkeborg den 22. april 1992.

§ 1.
Udstille kan medlemmer af Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening.

§ 2.
Anmeldelse skal ske på særlige tilmeldingsblanketter, som rekvireres ved udstil-
lingsudvalget. Blanketter skal være tydeligt udfyldte (helst med blokbogstaver) og 
indeholde oplysninger om art, gruppe, klasse m.m. Er blanketterne bevidst urigtige 
udfyldte, for tabes rettighederne for det udstillede nummer og erlagte gebyrer. Der 
må kun anmeldes en fugl, et par, et opdræt eller samling, altså et udstillingsnummer 
på hver blanket. Det eller de tilmeldte udstillingsnumre afl everes efter nærmere 
angivet tidspunkt.
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§ 3.
Bedømmelsesgebyr, bur og voliereleje betales senest ved indlevering af de tilmeldte 
udstillingsnumre.
De, der ikke har betalt ovennævnte gebyrer senest inden bedømmelsen, vil ikke 
blive anerkendt som udstillere.

§ 4.
Til fugle, som ved sin størrelse eller art afviger fra, hvad der normalt udstilles, kan 
man ikke forvente, at foreningen råder over bure, og medlemmerne må da selv stille 
med disse. Såfremt et medlem ønsker at ud stille i et specielt bur, kan tilladelse 
gives efter godkendelse af bestyrelsen.
Hvis udstillede fugle kræver speciel foder, skal dette medbringes af ejeren, tillige 
med evt. drikkeglas og foderskåle. Ønskes fugle udstillet under de her nævnte 
omstændigheder, skal der tydeligt gøres opmærksom herpå ved tilmeldingen og 
ved påtegningen af anmeldelsesblanketten. Egne bure og voliere, der evt. benyt-
tes i et sådant tilfælde, skal være absolut rene og i god stand. Ingen bure må bære 
synligt navn eller adr.
Bestyrelsen har  ret og pligt til overfor andre udstillere at afvise  snavsede, såvel 
som uegnede bure.

§ 5.

Kanarier, undulater, zebrafi nker og mågefi nker samt risfugle udstilles i specielle 
udstillingsbure. Alle udstilles enkeltvis og skal være ringmærket med fast fodring 
fra indeværende år, eller året før.
Tropefugle, papegøjer, parakitter, duer og vagtler udstilles på fl g. måde: Forældre 
med unger, eller unger alene, opdrættet siden sidste udstilling uden anvendelse 
af ammefugle (redesnyltere undtaget) og uden afbrydelse at have opholdt sig hos 
ejeren.

Indkøbte fugle, kanarier, undulater, zebrafi nker, mågefi nker og risfugle over 1 år, 
samt andre fugle uden opdræt. I denne klasse kræves ikke fast fodring.
Fugle, som har været i eje mindre end 3 måneder, er uden for præmiering. De kan 
kun bedømmes. Det samme gælder også for blomster og planter.

§ 6.
Det udstillede nummer må tidligst fjernes fra udstillingen når den valgte formand 
har givet sin tilladelse, dog tidligst 30 minutter efter fastsat lukketid. Kun undta-
gelsesvis vil der opstå dispensationer herfra.
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Syge eller formentlig syge fugle skal fjernes efter henstilling fra bestyrelsen. Even-
tuelt sørger disse for en fjernelse.

§ 7.
De udstillede fugle vil være under stadig opsyn af kyndige fuglevenner, men det 
endlige ansvar for tab af dyr og rekvisitter, samt skader på samme, bæres af udstil-
leren. Der kan ikke rejses erstatningskrav over for foreningen.

§ 8.
De udstillede numre må ikke ved skiltning på burene annonceres til salg, men en 
kontakt mellem sælger og køber vil kunne etableres gennem bestyrelsen.

§ 9.
Kun bestyrelsen, dommere samt disses assistenter har adgang til lokalerne under 
bedømmelsen.

§ 11.
Præmiering:
Efter bedømmelse fordeler dommeren præmierne efter en af dem udfærdiget 
rangliste.

 præmieres de bedste med henholdsvis vandrepokal, æres-
præmie og førstepræmie. Derudover kan der gives anden præmier rosetter.  Er der 
i en klasse kun et præmieværdigt nummer, vil dette kunne opnå både vandrepokal 
og ærespræmie. 

 tildeles de bedste opdrætsnumre i hver enkelt 
gruppe. Vinderen af vandrepokal får erstatningspræmie ved afl evering året efter.

Opdræt af australske frøædende tropefugle 
Opdræt af frøædende tropefugle  
Opdræt af frugt- og insektædende tropefugle
Opdræt af australske kakaduer og parakitter
Opdræt af øvrige papegøjer og parakitter  
Opdræt af græsparakitter 
Opdræt af dværg- spurvepapegøjer
Opdræt af penseltungede papegøjer, (lorier 
og fl agermuspapegøjer m. fl .) 
Opdræt af fastringede, måge-, zebrafi nker og 
risfugle.
Opdræt af vagtler og tropeduer 

§ 10.
Der udstilles i fl g. grupper og klasser: 
 Opdræt af  fastringede fi gurkanarier
Opdræt af fastringede farvekanarie
Opdræt af fastringede opalin - isabel og nor- 
malfarvede undulater.
Opdræt af  fastringede lutino og albino undulater.
Konditionsklasser for ovennævnte fugle grup-
per.
Blomster, planter og stiklingskonkurrence
Blomster, planter øvrige
Opdræt af nordiske fugle.
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 tildeles de næstbedste opdrætsnumre.

 alt efter antal præmier der er til rådighed, derudover 
kan der tildeles anden præmie-rosetter.
Udstillingens bedste nummer udpeges af dommeren og præmieres særskilt med 
vandrepokal og roset.
Udstillingens bedste junior-nummer udpeges af dommerne og præmieres særskilt 
med vandrepokal og roset.

I konditionsklassen udsættes et antal præmier til de bedste numre på tværs af 
fuglegrupperne.

Derudover tildeles de bedste i hver gruppe et antal rosetter.

NB: Et opdræt kan kræves bevidnet, herunder kontrol af fast fodring, før præ-
miering fi nder sted. Eventuelt kan det besluttes, at der generelt skal fremvises 
opdrætskontrolerklæring.

1. At stiklingskonkurrencen er en “udstillingskonkurrence” for damer/en- 
 lige mænd. Der udleveres en plante pr. dame/enlig mand og der er udstil 
 lingspligt. 

2. At foreningens materiale af bure og volierer ikke kan lånes ud som  
 træningsbure.

3. At udstillere af domisticerede fugle så som undulater, kanariefugle,  
 måge- og zebrafi nker må udstille disse fugle i egne, anerkendte  bure.  
 Burene skal være pæne rene og må ikke bære synlige kendetegn såsom  
 navn eller adresse.



8

1. Deltagelse i ordningen betinger medlemskab af Silkeborg Fugle- og  
 Stuekulturforening.
2. Opdrætsordningen træder i kraft pr. 1. november 1979, og pr. samme  
 dato er tidligere opdræt registreret på grundlag af udstillingskataloger i  
 ubrudt  række 15 år tilbage.
3. Opdrætsforsøg skal, så snart det er erkendt, anmeldes til de af forenin- 
 gen udpegede kontrollanter, og registreres på de udleverede blanket- 
 ter. For  at et opdræt kan registreres skal det være kontrolleret af mindst  
 to personer. Opdrættet skal kontrolleres mindst to gange. Førstegang når  
 ungerne forlader reden og anden gang, når ungerne har været af reden i  
 mindst 30 dage og er selvstændige.
 Hvis kontrollanterne er usikre om artsbestemmelsen, skal fuglene arts -       
 bestemmes af en dommer inden endelig godkendelse. Såfremt der sker  
 dødsfald i opdrættet, skal det anmeldes og forevises kontrol lanterne.
4. Der tildeles hvert førsteopdræt et diplom som anerkendelse og bevis.  
 Såfremt det udstilles på førstkommende udstilling.
5. Førsteopdræt skal føres i foreningens protokol og offentliggøres i  
 foreningens blad.
6. Domosticerede fugle (risfugle, zebra- og mågefi nker samt  undulater,  
 kanarier og mutationer) kan ikke anerkendes som  førsteopdræt. Opdræt  
 med ammefugle godkendes heller ikke, dette gælder dog IKKE redesnyl- 
 tere.

 Og hvad gør man, når opdræt skal anmeldes til registrering:

a. Ringer til en af de 3 kontrollanter.
b. Kontrollanten sender en opdræts-erklæring. Denne skal  opdrætteren ud 
 fylde og beholde indtil kontrollanten kommer på besøg.
c. Kontrollanten kommer på besøg for at se på opdrættet.


