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§1. Foreningens Hjemsted er på formandens adresse.
§2. Der er foreningens formål, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve
sportsfiskeri, og at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens
formål, at virke for udbredelsen af almindelig sportsfisker kultur.
§3. Formand og Kasserer tegner foreningen.
§4. Enhver mand og kvinde der er fyldt 18 år, samt junior under 18 år (med værges samtykke) kan optages som
medlem i foreningen.
§5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af lokalkontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af
foreningens medlemmer skriftligt begære det over for formanden, med angivelse af dagsorden.
Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 10 dages varsel på foreningens hjemmesiden.
(www.aalborg-sportsfisker.dk)
Indvarslingen skal angive en dagsorden.
Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. Beslutninger om
vedtægtsændringer kan kun ske til generalforsamlingen, dog skal foreningens opløsning kræve 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer for forslaget.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
§6. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 3-7 medlemmer samt mindst 1 suppleanter og
mindst 1 revisorer, for 2 år af gangen.
På hver generalforsamling afgår skiftevis 2-4 og 1-3-5 medlemmer, revisor vælges for 2 år. Bestyrelsen vælger
selv sin formand og kasserer og fordeler i øvrigt foreningen imellem sig. Beslutninger indenfor bestyrelsen
træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede, i
tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslag.
På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom, til
formanden, fra 1/5 af foreningens medlemmer.
§7. Kontingent vedtages på general forsamlingen.
Hvert nyt medlem betaler et indmeldingsgebyr på kr. 200- inkl. 2 dagkort.
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.
Ved indmeldelse efter 20 august betales halvt kontingent + indmeldingsgebyr inkl. 2 gæstekort.
Formand og Kasserer er kontingent fritaget.
Derudover kan der udbetales telefon- og kørselsgodtgørelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Hvert medlem kan tage samlever og børn under 18 år med.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. januar.
§8. Medlemmer må ikke, uden bestyrelsen samtykke, leje fiskevand der tilhøre eller har tilhørt foreningen.
§9. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande, derunder at
fastsætte betaling for eventuelt dagkort.
Aalborg, den 24/2 2022 / Peter Bjerregaard

