VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ”ALS”
Stk. 1 Foreningens navn:
Stk. 2 Foreningens hjemsted:

§1
Sportsfiskerforeningen “ALS”
Sønderborg

§2
Stk. 1 Foreningens formål:
- At varetage medlemmernes interesser
- At leje egnede ferske fiskevande
- At være selvstændig underforening i Syddanske Lystfiskere
- At medlemmerne er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund
- At skabe så gode betingelser som muligt for sporten, samt at virke for udbredelse af almindelig
sportsfiskerkultur.
§3
Stk. 1 Optagelse af medlemmer, medlemsbevis.
Som medlemmer kan optages ethvert medlem af Syddanske Lystfiskere.
Anmodning om optagelse rettes til kassereren for Syddanske Lystfiskere.
Kvittering for kontingentindbetaling eller det af Danmarks Sportsfiskerforbund udstedte bevis for
medlemskab af foreningen er gyldigt som medlemsbevis af foreningen.
§4
Stk. 1 Medlemmers rettigheder og pligter.
Medlemskab af foreningen giver ret til fiskeri i de af foreningen lejede fiskevande.
Foreningens vedtægter samt regler for fiskeri i de af foreningen lejede fiskevande og andre
bestemmelser offentliggøres på foreningens hjemmeside www.sportsfiskerforeningenals.dk
Medlemmet er forpligtet til at anerkende og overholde disse.
§5
Stk. 1 Udmeldelse og eksklusion af medlemmer.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 31. december og skal ske skriftlig til kassereren for
Syddanske Lystfiskere inden 1. december.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder gældende love, foreningens vedtægter,
regler og bestemmelser eller i øvrigt modarbejder foreningens interesser.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.
§6
Stk. 1 Medlemskontingent.
Enhver, der optages som medlem af foreningen, skal betale et årligt medlemskontingent til foreningen.
Medlemskontingent opkræves som en del af kontingentet til Syddanske lystfiskere og overføres herfra
løbende til foreningens bankkonto.
Stk 2 Kontingentsatser.
Kontingentsatser for det kommende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte reducerede kontingentsatser for indmeldelse i løbet af året, eller at det
indbetalte kontingent samtidigt gælder som kontingent for det efterfølgende år, hvis foreningen ikke
længere skal svare kontingent til sammenslutninger o. lign. for det pågældende år.
Stk. 3 Æresmedlemmer.
Personer, der har ydet en ekstraordinær og mangeårig indsats eller på anden vis har haft en særlig
betydning for foreningen, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer modtager en hædersnål samt –diplom og er livsvarigt kontingentfrie.
Kontingentfriheden indbefatter foreningens udgifter til alle sammenslutninger og organisationer.
§7
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Stk. 1 Foreningens ledelse, valg og sammensætning af bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær og kan nedsætte udvalg.
Valgperioden er 2 år. Formanden, 1 bestyrelsesmedlem og suppleanten afgår de ulige år, kasserer og
2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år.
Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleanten afgår i første funktionsår, foretages nyvalg for 1 år på
førstkommende generalforsamling.
Stk. 2 Konstituering og offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Resultatet heraf offentliggøres umiddelbart derefter på foreningens hjemmeside.
Stk. 3 Tegningsret, prokura og andre ledelsesrettigheder.
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og er på nær foreningens opløsning bemyndiget
til at føre og afslutte alle forhandlinger, der er bindende for foreningen.
Formand og kasserer er meddelt prokura til alene eller i fællesskab at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
Tegningsret men ikke prokura kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet bestyrelsesmedlem.
De tegningsberettigede har pligt til at holde bestyrelsen informeret om alle indgåede forpligtelser.
Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser til regulering af forhold, der ikke er fastlagt af eller strider mod
disse vedtægter, og som er i overensstemmelse med fiskeriet og foreningens interesser.
§8
Stk. 1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er altid beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Stk. 2 Indkaldelse, afholdelse og dagsorden.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes i november hvert år.
Indkaldelse sker pr e-mail til hvert medlem til den af medlemmet oplyste e-mailadresse og på
foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel og med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer.
Bemærkninger til protokol fra sidste års generalforsamling.
Formandens beretning.
Regnskab forelægges til godkendelse.
Valg til bestyrelsen:
(ulige år) a/ Valg af formand
b/ Valg af 1 bestyrelsesmedlem
c/ Valg af 1 suppleant
(lige år) a/ Valg af kasserer.
b/ Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af repræsentant til Syddanske Lystfiskere.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt

Formanden eller i hans forfald næstformanden eller et andet medlem af bestyrelsen indleder
forhandlingerne og leder valget af ordstyrer.
Stk. 3 Indsendelse af forslag
Forslag og andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal
sammenkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig
motiveret anmodning herom.
Stk. 5 Stemmeret, valg og afstemningsprocedure
Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Et fraværende medlem kan kun vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn.
Vedtægtsændringer – med undtagelse af § 13 – kræver 2/3 flertal.
Andre generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Kampvalg afgøres ved skriftlig afstemning på alle kandidater samlet, andre beslutninger kan træffes
ved håndsoprækning.
Ved kampvalg skrives det antal navne på stemmesedlen, som der er brug for.
Stemmesedler med flere eller færre kandidatnavne påført er ugyldige.
Hvis formandens beretning eller det fremlagte regnskab forkastes, annulleres resultatet af
håndsoprækningen, og der foretages en skriftlig afstemning.
Viser denne et flertal for at forkaste beretningen/regnskabet, suspenderes generalforsamlingen, og
bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3
uger efter.
Der afholdes da kun valg af bestyrelse.
Når dette er sket, kan den suspenderede generalforsamling fortsætte med de øvrige punkter, der
meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
§9
Stk. 1 Regnskabsår og økonomi
Foreningens regnskabsår går fra 1. november året før og til 31. oktober.
Foreningens midler skal henstå i et herværende pengeinstitut, i hvilket alle indgående beløb skal
indsættes, og hvorfra de kun kan hæves mod formandens eller kassererens kvittering.
Bestyrelsen fastsætter øvre grænse for den kontante beholdning.
§ 10
Stk. 1 Regnskab og revision.
Revision af foreningens regnskab foretages af de på generalforsamlingen i Syddanske Lystfiskere
valgte revisorer og skal omfatte at:
1. Der foreligger bilag for alle indtægter og udgifter
2. Alle indtægter og udgifter er bogført korrekt og kun medtaget en gang
3. Den bogførte kassebeholdning er til stede
4. Indestående på bankkonti er dokumenteret ved opkald til netbank eller udskrift herfra
5. Regnskabet er rigtigt ført og giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold
Revisorerne skal hertil have alt materiale udleveret samt gives adgang til foreningens netbank.
Regnskabet godkendes ved underskrift og påtegning af ovenstående punkter 1 – 5, samt hvor vidt
revisionen har givet anledning til bemærkning eller ej og i givet fald hvilke.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn.
§ 11
Stk. 1 Klubhus.
Foreningens klubhus tilhører Sportsfiskerforeningen Als og danner basis for foreningens aktiviteter.
Stk. 2 Råderet.
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Så længe alle medlemmer af Syddanske Lystfiskere på lige vilkår bidrager til klubhusets drift og
vedligehold, har Syddanske Lystfiskere og andre underforeninger heraf samt deres medlemmer
råderet over klubhuset på lige vilkår.
Stk. 3 Drift og vedligehold, udlejning og regnskab.
Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligehold samt fastsætter regler for udlejning af klubhuset.
Udlejning kan uden bestyrelsens godkendelse ikke ske til andre end Syddanske Lystfiskeres
medlemmer.
Regnskab over indtægter og udgifter til drift og vedligehold af klubhuset indgår i årsregnskabet for
Syddanske Lystfiskere.
§ 12
Stk. 1 Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning og ændringer af denne paragraf kan kun besluttes af 2 på hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de mødte stemmer for dette.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den siddende bestyrelse for samtlige foreningens disponible
midler indkøbe fiskeyngel eller sættefisk til udsætning i fiskevande inden for foreningens område.

§ 13
Stk. 1 Bekendtgørelse af vedtægterne.
Enhver revision af disse vedtægter skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt pr e-mail til
hvert medlem til den af medlemmet sidst oplyste e-mailadresse.
Stk. 2 Dato og gyldighed.
Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen d. 14. november 2018, fra hvilken dato de er
gyldige og erstatter alle tidligere udgaver.
-------------
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