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Love og vedtægter 
 

§ 1 Generelt: 

1.1:  Foreningens navn er Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989. Den er hjemmehørende i Odense 
kommune og altid på formandens adresse. 

1.2: Foreningen tegnes ved formand og kasserer. 

1.3: Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989 er en forening under Dansk Sportsfiskerforbund. 

 

§2 Formål: 

2.1: At samle sportsfiskeinteresserede i det Nordfynske område. 

2.2: At samle ungdommen i samme område, til at få en god og sund interesse. 

2.3: At varetage medlemmernes interesse, ved at fremskaffe de bedst mulige betingelser for, at udøve 
sportsfiskeriet. 

2.4: at afholde fisketure, klubaktivitet, filmaftner, foredrag, møder samt fremme det kammeratlige og 
sociale samvær for børn, unge og voksne. 

2.5: At fremme den bedste sportsfiskermoral og kultur. 

2.6: at værne og beskytte vore vande og natur, for overgreb af en hver art. 

 

§3 Regler for optagelse i foreningen: 

3.1: Alle personer kan optages som medlem, uanset alder og køn, som vil efterleve foreningens love og 
vedtægter. 

3.2: Juniormedlemmer overgår som Seniormedlemmer når de er fyldt 18 år. 

3.3: Bestyrelsen kan nægte en person optagelse i foreningen. Dette kan dog ankes for en kommende 
generalforsamling. 

 

§4 Regler for eksklusion af medlemmer: 

4.1: Ved for sent indbetalt kontingent gentagende gange. 

4.2: Hvis medlemmet modarbejder foreningens formål. 

4.3: ved grove brud på almen sportsfiskeretik. 

 

§5 Regler for kontingent: 

5.1: Helårlig betaling, senest inden generalforsamlingen. 

5.2: Udmeldelse skal ske skriftligt pr. d. 31. december. 

5.3: Det er til en hver tid siddende bestyrelses pligt at opkræve kontingentet hos det enkelte medlem. 

5.4: Regnskabsåret følger kalenderåret. 
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§6 Regler for generalforsamlinger og møder: 

6.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer har stemmeret fra det 12 
år. Alle har taleret. 

6.2: Generalforsamlingen skal altid være afholdt senest den sidste klubaften i marts og skal varsles 
skriftligt minimum 1 måned før. 

6.3: Indkommende forslag skal være i formandens hænde senest 2 uge før Generalforsamlingen 
(Skriftligt). 

6.4: Dagsorden for generalforsamlingen: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens beretning 

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

 4. Behandling af indkomne forslag. 

 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

 6. Valg af bestyrelse. 

 7. Valg af 2 Suppleanter. 

 8. Valg af revisor 

 9. Eventuelt (hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes). 

6.5: Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen, men kan ikke være på valg 
samme år. Formanden første år, næstformand og kasserer det andet. Den øvrige bestyrelse 
konstituerer sig selv. 

 Bestyrelsen skal altid være på minimum 5 personer. Alle hverv er ulønnede, Dog kan der ydes tilskud 
til telefon og kørsel. 

6.6: Beslutning om vedtægtsændringer og om opløsning af kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

 Alle andre afgørelser på generalforsamlingen, træffes ved simpelt stemmeflertal.  

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen på minimum 5 personer samt minimum 2 
suppleanter og 2 revisorer for 2 år ad gangen. Der er skiftevis 3-4 medlemmer på valg, samt en 
revisor (førstegang ved lodtrækning). 

6.7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved 
stemmelighed har formanden 2 stemmer. 

 Der skal altid opnås enighed i bestyrelsen. 

 Der skal føres protokol over møderne, som underskrives af de fremmødte bestyrtelsesmedlemmer. 

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling: 

7.1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af foreningens 
medlemmer forlanger det. 

7.2: Den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes senest 1 måned efter kravet er i formandens 
hænder. 

7.3: Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, skal altid være skriftligt og med minimum 14 
dages varsel. 
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§8 Regler for fisketure: 

8.1: Bestyrelsen fastsætter til enhver tid de regler, der fiskes efter ved alle turene som foreningen 
arrangerer. 

8.2: Bestyrelsen fastsætter altid prisen på de ture, som foreningen arrangerer. 

8.3: Bestyrelsen kan vælge at overdrage disse beslutninger til udvalgene. 

 

§9 Regler for gaver: 

9.1: Foreningen kan, hvis bestyrelsen finder det berettiget, give gaver til særlige lejligheder. 

9.2: Det er op til den enhver tids siddende bestyrelse at give gaver, som under ingen omstændigheder 
kan belaste foreningens økonomi så meget, at det kan føre til konsekvenser af nogen art, herunder 
kontingentstigninger, udsættelse af forfalden betaling og lignende. 

 

§10 Regler for opløsning af foreningen: 

10.1: Ved opløsning af Nordfyns sportsfiskerforening af 1989, deponeres det til enhver tid gældende, 
bankindestående, kassebeholdning, så disse aktiver kan tilfalde en ny forening i det Nordfynske 
område på dennes stiftende generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


