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Bestyrelsens ændringsforslag
Generelt ændres betegnelsen Love til Vedtægter, da love er noget der vedtages i Folketinget.
Følgende paragraffer foreslås ændret. Ændringerne fremstår med ”fed” skrifttype. Kun den
fremtidige tekst er anført her. For nuværende paragraffer henvises til hjemmesiden.
§2
Foreningens formål er:
1. - ved forpagtning af fiskevande at give sine medlemmer adgang til at udøve ferskvandsfiskeri
som sport.
2. - at vække interesse for ferskvandsfiskeri både i og udenfor foreningen.
3. - at værne og frede om ferskvandsfiskeriet samt efter bedste evne ved positive skridt at ophjælpe
dette, f.eks. ved udsætning af yngel og yngledygtige fisk.
4. - at virke for, at den lovbefalede fredning af ferskvandsfiskeriet overholdes.
5. Ved siden af ferskvandsfiskeriet kan foreningen virke for at give medlemmerne adgang til at
deltage i saltvandsfiskeri, særligt i Øresund.
§3
Optagelse af medlemmer:
1. Medlemsantallet er ikke begrænset. Såfremt bestyrelsen skønner, at foreningens fiskevande og
materiel eller foreningens forhold i øvrigt, ikke tillader yderligere tilgang af medlemmer, kan dog
en generalforsamling med simpel stemmeflerhed tage bestemmelse om foreløbig at standse
optagelsen af flere medlemmer eller begrænse medlemsantallet.
2. Ingen kan optages som medlem før det fyldte 15. år. Optagelse som medlem sker efter ansøgning
herom til bestyrelsen. Er ansøgeren ikke fyldt 18 år, skal ansøgningen være påtegnet af forældre
eller værge. Hvis optagelsen bevilges, bekendtgøres den til samtlige foreningsmedlemmer. Et
medlem, der ikke er fyldt 18 år, optages som ungdomsmedlem i foreningens ungdomsafdeling.
3. Når optagelse har fundet sted, tildeles det nye medlem, mod betaling af indskud og
kontingent, foreningens nøgle. Størrelsen på gebyret for foreningens nøgle fastsættes af
bestyrelsen.
4. Det er det nye medlems pligt at sætte sig ind i foreningens vedtægter og reglement samt de
regler som gælder for de enkelte fiskevande. Vedtægter, reglement samt regler for de enkelte
fiskevande fremgår af foreningens hjemmeside. Lystfiskeriforeningen.dk
5. Æresmedlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen ved beslutning af en generalforsamling.
Æresmedlemmer har de samme rettigheder som andre medlemmer, men betaler intet kontingent.
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§4
Medlemskontingent:
1. Ethvert medlem betaler ved indmeldelse et indskud på 300 kr.
2. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Et medlem der er fyldt 65 år, og
som har været medlem uafbrudt i 25 år, og som overfor bestyrelsen meddeler dette, betaler dog kun
halvt kontingent.
3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling.
Medlemmer, der før den 24. marts 2009 har fået meddelt kontingentnedsættelse, bevarer denne
nedsættelse.
4. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar.
Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange
årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli.
5. Nye og genindmeldte medlemmer betaler fuldt kontingent for indmeldelsesåret medmindre
indmeldelse sker efter 15. juni. I så fald betales kun halvt kontingent i indmeldelsesåret. Nye
medlemmer der indmeldes fra 15. oktober, betaler alene kontingent for 1. halvår af det
kommende kalenderår.
6. Ved udgangen af det halvår hvor et ungdomsmedlem fylder 18 år indtræder vedkommende
som ordinært medlem af foreningen ved betaling af ordinært kontingent.
§5
Udmeldelse, udslettelse og eksklusion:
1. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Medlemmer, der
ikke senest 3 måneder efter kontingentforfald har betalt kontingent eller andre skyldige
afgifter for indeværende år, vil efter et påkrav blive slettet som medlem af foreningen, og kan
kun optages igen ved betaling af nyt indskud. Bestyrelsen fastsætter proceduren for
administration af manglende betaling af kontingent og andre afgifter.
2. Eksklusion af et medlem kan kun ske ved beslutning af en generalforsamling. Bestyrelsen
kan, når omstændighederne taler derfor, efter ansøgning tillade medlemmer, at genindtræden
sker uden erlæggelse af nyt indskud.
§8
Bestyrelsens organisation:
1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte
formand, næstformand, sekretær, kasserer og overinspektør. Bestyrelsen bestemmer selv sin
forretningsgang. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom.
2. På bestyrelsesmødet kan kun træffes afgørelser, der er bindende for foreningen, når mindst 4
medlemmer er til stede og deriblandt enten formanden eller næstformanden. Afgørelse træffes ved
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simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme
afgørende.
3. Bestyrelsen kan bemyndige et enkelt af dens medlemmer til med fuld retsvirkning og under
ansvar for samtlige dens medlemmer at handle på dens vegne (jf. dog § 16).
4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
5. Ved optagelse af lån eller pantsætning af foreningens ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
6. Bestyrelsen skal føre følgende bøger: Medlemsprotokol, kassebog og forhandlingsprotokol
for bestyrelsesmøder.
§ 15
Ekstraordinær generalforsamling:
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 3
uger efter, at mindst 20 medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.
2. Begæring om afholdelse af generalforsamling må ledsages af de forslag, som ønskes forelagt
denne.
3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, jf. dog § 13,
stk. 3, sammenholdt med § 13, stk. 4. om foreningens ophævelse.
§16
Om foreningens formue:
1. Foreningens kontante midler skal anbringes på en bankkonto. Udtræk på bankkontoen kan
alene ske ved træk på Dankort eller ved bankoverførsel. En mindre kontant kassebeholdning
kan være beroende hos kassereren, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan
meddele fuldmagt til foreningens konti til enkelte bestyrelsesmedlemmer ud over kassereren.
2. Foreningens formue (egenkapital) er fordelt på henholdsvis Kapitalkonto I og Kapitalkonto
II. Kapitalkonto I er foreningens primære kapitalkonto.
3. Midlerne i Kapitalkonto II, benævnt Gotthold Krag, Rudolf Rasmussen og Otto Wolff, er
oprindelig fremkommet ved udgivelsen af Den Fuldkomne Fisker i 1943 samt ved gaver fra
medlemmerne. Indskud fra nye medlemmer skal altid overføres til Kapitalkonto II. Kontoens
midler skal enten placeres i kontante pengemidler eller i realkreditobligationer.
4. Kapitalkonto II´s midler kan anvendes til afholdelse af særlige udgifter opstået udenfor
foreningens almindelige drift. Anvendelse af midler fra Kapitalkonto II kræver godkendelse
ved en generalforsamlingsbeslutning.
5. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse anvende afkastet fra
Kapitalkonto II som driftstilskud til foreningens daglige drift.
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§ 17
Foreningens ophævelse:
1. I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse
af dens formue, idet denne dog kun kan anvendes til lystfiskeriets fremme på Sjælland.

