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På generalforsamlingen d. 14/11 blev 
det enstemmigt besluttet at ændre 
foreningens vedtægter, således at 
Sportsfiskerforeningen Als nu er en 
underforening af Syddanske Lystfi-
skere.
I samme forbindelse blev der også 
valgt en ny bestyrelse, der er tilpas-
set de nye vedtægter, og foreningens 
hjemmeside er efterfølgende opdate-
ret, så den er tidssvarende.

Foreningens hjemmesider hedder sta-
dig: sportsfiskerforeningenals.dk 
De nye vedtægter finder du ved at 
klikke på ”Om …” i menuen og dernæst 
lidt nede på siden at klikke på bjælken 
”Vedtægter og bestemmelser”.

De spørgsmål som mange medlemmer 
nu stiller sig er:

1/ HVAD BETYDER DET FOR MIG SOM 
MEDLEM?
og 
2/ SKAL JEG FORETAGE MIG NOGET?

De korte svar er:

1/ Du får flere tilbud. Nogle vil komme 
fra Syddanske Lystfiskere, nogle fra 
Alsiske Kystfiskere, nogle fra Sportsfi-
skerforeningen Als, og du kan benytte 
dig af det hele.

2/ I stedet for at betale medlemskon-
tingent direkte til os, skal du betale 
den opkrævning, der på et tidspunkt 
kommer fra Danmarks Sportsfisker-
forbund til Syddanske Lystfiskere.

Her følger så en lidt mere uddybende 
forklaring:

Vedr. medlemskab: 
Syddanske Lystfiskere er paraplyorga-
nisation for bl.a. Alsiske Kystfiskere og 
Sportsfiskerforeningen Als.
Som medlem af Sportsfiskerforeningen 
Als er du derfor BÅDE medlem af Syd-
danske Lystfiskere, Alsiske Kystfiskere 
og Sportsfiskerforeningen Als. 
Uanset om du er juniormedlem, se-
niormedlem, pensionistmedlem el-
ler familiemedlem så sker skiftet helt 
automatisk, og du skal ikke foretage 
dig noget.

Aktiviteter, fællesture m.m.
Fællesture til kysten og andre aktivite-
ter, der vedrører fiskeri på kysten ar-
rangeres af Alsiske Kystfiskere.
Fællesture til Gels Å, Sønderå eller Ket-
ting Nor og andre aktiviteter, der ved-
rører fiskeri de samme steder arrange-
res af Sportsfiskerforeningen Als.
Vandpleje, Sønderjysk Ørredfond og 
større fælles aktiviteter varetages en-
ten af Syddanske Lystfiskere eller af 
Alsiske kystfiskere og Sportsfiskerfor-
eningen Als i fællesskab.

Kontingentopkrævning:
Sportsfiskerforeningen Als opkræver 
ikke længere selv medlemskontingent, 
det gør Syddanske Lystfiskere, og op-
krævningen kommer fra Danmarks 
Sportsfiskerforbund.
Vores gamle aftale med PBS er derfor 
opsagt, og hvis du har været tilmeldt 

automatisk betaling, har du også fået 
en meddelelse om dette.
På et tidspunkt kommer der en op-
krævning fra Danmarks Sportsfisker-
forbund til Syddanske Lystfiskere som 
forening.
Denne opkrævning dækker OGSÅ dit 
medlemskab af Sportsfiskerforenin-
gen Als.
Så det er kun den, du skal betale, og 
den kan selvfølgelig også tilmeldes 
automatisk betaling, hvilket vi opfor-
drer dig til at gøre.
Et stykke tid derefter kommer der så 
en mail fra Danmarks Sportsfiskerfor-
bund med information om, hvorledes 
du – i øvrigt ganske som hidtil – kan 
udskrive dit medlemsbevis fra forbun-
dets hjemmeside.

ER DER DET MINDSTE, SOM DU ER I 
TVIVL OM SÅ SKRIV ELLER RING

mail:
formanden@sportsfiskerforeningenals.dk

tlf:
23303836

- formanden
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Kontingentoversigt 2019
Det samlede kontingent til Sportsfiskerforeningen Als opkræves direkte fra Dan-
marks Sportsfiskerforbund og består 3 dele:

 Kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)
 Grundkontingent til Syddanske Lystfiskere (SDL)
 Kontingenttillæg for Sportsfiskerforeningen Als (ALS)

Hvilke medlemstyper, der er, og hvordan kontingentet er sammensat, kan du se 
her:

Medlemstype DSF SDL ALS I alt

Junior  (t.o.m. 18 år) 0,- 75,- 125,- 200,-
Ungdom  (19 - 25 år) 260,- 190,- 170,- 620,-
Senior (26 - pensionist) 395,- 195,- 170,- 760,-
Pensionist, invalide, efterløn 395,- 130,- 170,- 695,-
Familie almindelig 495,- 285,- 295,- 1075,-
Familie pensionist 495,- 195,- 295,- 985,-

Du skal kun foretage dig noget, hvis du har skiftet medlemstype, eller hvis du 
ikke længere ønsker at betale for at fiske i vore ferske vande (Sønderå, Gels Å 
og Ketting Nor).
I så fald skal du kontakte kassereren for SDL,  Søren Haupt på tlf. 74 46 15 90 / 
21 91 73 07 eller email haupt@pc.dk

- formanden

INVITATION
til alle medlemmer af
Syddanske Lystfiskere

samt
foreningens forretningsforbindelser

Vi markerer genforeningen af 
Sportsfiskerforeningen Als og Alsiske Kystfiskere

lørdag d. 5. januar kl. 14 - 17 i klubhuset

Foreningen er vært med et glas og lidt sødt.

- arrangementsudvalget
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Det er ikke hver dag, at vi udnævner et medlem til æresmedlem af foreningen 
og da slet ikke et medlem, der stadig er aktiv i bestyrelsen.
Det skal det bestemt heller ikke være, men her er undtagelsen, der bekræfter 
reglen.
Efter 40 år på posten - og still going strong - som kasserer i foreningen var det 
en enstemmig resterende bestyrelse, der bag hans ryg besluttede at udnævne 
vores kasserer Poul Erik Kristensen til æresmedlem.

Udnævnelsen skete på generalforsamlingen d. 14/11.

Endnu en gang et stort og i den grad vel fortjent TILLYKKE

pbv. formanden

Nyt æresmedlem af foreningen

Medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere  ønskes en 

GLÆDELIG JUL
og

GODT NYTÅR


