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Bestyrelsens forslag: 
 
§ 2 – Ændres til følgende ordlyd, 
Det er foreningens formål, 

 At erhverve og fastholde relevant fiskevand 
 At medvirke til vedligeholdelse af fiske- og opdrætsvande, samt medvirke til at skabe gode 

betingelser for fiskebestandpleje 
 At arbejde for udbredelse af ”en almindelig og god sports- og lystfiskerkultur”, og skabe 

forståelse for at ”man skal så før man kan høste” 
 At sikre udbud og gennemførelse af arrangementer og aktiviteter der henvender sig til for-

eningens medlemmer 
 At sikre et godt og positivt fællesskab blandt foreningens medlemmer 

 
 
§ 6 – Ændres til følgende ordlyd: 
Stk. 1. Hvis et medlem ikke overholder foreningens love, eller modarbejder foreningens formål jf. § 
2, kan medlemmet ekskluderes. Afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen. En afgørelse om 
eksklusion kan indbringes for førstkommende generalforsamling. 
Stk. 2. Foreningen kan på den ordinære generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling, udnævne 
personlige æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmet er indtil sin udmeldelse af foreningen 
kontingentfri, og bevarer sine fulde medlemsrettigheder. 
 
§7 – Ændres til følgende ordlyd: 
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges 
for en 2-årig periode på generalforsamlingen således, 

 Formand (vælges på lige årstal) 
 Kasserer (vælges på ulige årstal) 
 1 bestyrelsesmedlem (vælges på lige årstal) 
 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges på ulige årstal) 

Herudover vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen på den årlige generalforsamling (et årig valgpe-
riode) 
Stk. 2. Hvis der blandt foreningens junior medlemmer ønskes en repræsentation i bestyrelsen, ind-
træder et juniormedlem i bestyrelsen uden stemmeret. 
Stk. 3. På generalforsamlingen vælges revisorer for en 2-årig periode, og en suppleant for revisorer 
således, 

 1 revisor (på lige årstal) 
 1 revisor (på ulige årstal) 
 1 suppleant for revisorer (på lige og ulige årstal) 

 
§8 – Ændres til følgende ordlyd: 
Stk. 1. I foreningen nedsættes følgende fast udvalg, 

 Tur & arrangementsudvalg, som har til opgave at planlægge og sikre gennemførelse af ture 
og arrangementer for foreningens medlemmer, og ikke medlemmer hvis udvalget træffer be-
slutning herom. 

 Vandplejeudvalg, som har til opgave at planlægge og sikre gennemførelse af opgaver der 
relaterer sig til vandpleje, udsætningsarbejde mv. 
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 Klubhusudvalg, som har til opgave at sikre drift og vedligehold af foreningens klubhus, 
samt forestå udlejning til foreningens medlemmer i henhold til gældende regler. 
 

Stk. 2. Udvalgene består af 3 faste medlemmer, 1 formand og 2 faste udvalgsmedlemmer, som væl-
ges på den årlige generalforsamling. Herudover kan øvrige medlemmer af foreningen indtræde i ud-
valgene efter egen afgørelse. 
 
Stk. 3. Udover de i Stk.1. nævnte faste udvalg, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen beslutte, at 
nedsætte yderligere udvalg til løsning af konkrete opgaver efter nærmere bestemmelse. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen udpeger ressourcepersoner til varetagelse af konkrete opgaver der relaterer sig til 
kommunikation, information og kontrolopgaver, f.eks. webmaster og redaktøropgaver i relation til 
sociale medier, og kontrollører til udførelse af opgaver der vedrører foreningens fiskevande. Herud-
over kan der udpeges en kontaktperson som forestår kontakten til junior/ungdoms medlemmer. 
 
Stk. 5. Udvalgenes økonomiske grundlag (budget) vedtages på den årlige generalforsamling i for-
bindelse med behandling af foreningens budget. Udvalgenes udgifter og indtægter bogføres i for-
eningens regnskab, og indgår således i foreningens årlige regnskab der behandles af den årlige ge-
neralforsamling.  
 
§ 9 – Ændres til følgende ordlyd: 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkal-
des skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker ved opslag på foreningens hjemmeside, 
og tilhørende ”Blog”. 
 
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, regnskab og forslag til budget 
skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal affattes således, 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Konstatering af lovlig indvarsling 
4. Formandens beretning 
5. Udvalgenes beretning, 

a. Tur & arrangementsudvalg 
b. Vandplejeudvalg 
c. Klubhusudvalg 
d. Andre udvalg 

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
7. Indkomne forslag, 

a. Fra bestyrelsen 
b. Fra medlemmer 

8. Fremlæggelse og godkendelse af årets budget, herunder fastsættelse af kontingent 
9. Valg af bestyrelse og revisorer 

a. Formand (på lige årstal) 
b. Kasserer (på ulige årstal) 
c. 1 bestyrelsesmedlem (på lige årstal) 



Odsherreds Sportsfiskerforening 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling 2020, 

dagsordenens pkt. 8.a.1 

Bilag dagsordenens pkt. 8.a.1. 
Side 3 af 3 

 

d. 2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal) 
e. 2 suppleanter til bestyrelsen (på lige og ulige årstal) 
f. 1 revisor (på lige årstal) 
g. 1 revisor (på ulige årstal) 
h. 1 suppleant for revisor (på lige og ulige årstal) 

10. Valg til udvalg 
a. Tur & arrangementsudvalg 
b. Vandplejeudvalg 
c. Klubhusudvalg 
d. Andre udvalg 

11. Uddeling af årets præmier 
12. Eventuelt 

 
Stk. 4. Til generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer stemmeret, og der kan således ikke 
afgives stemme pr. fuldmagt. 
 
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages 
varsel, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor formanden begærer dette. Ved indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling, skal motiveret dagsorden angives. Kun fremmødte medlemmer 
har stemmeret til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Som konsekvens af ændringerne af vedtægternes §8, §9, slettes vedtægternes nuværende §§ 
10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 
-OG-  
Nuværende §17 ændres til ny §10 / nuværende §18 ændres til ny §11 / nuværende §19 ændres 
til ny §12 
 
 
Bemærkninger: 
Vedtægternes nuværende §§ 1, 3, 4, 5 ændrer ikke ordlyd. 
På generalforsamlingen vil baggrund for, og betydning af, de enkelte vedtægtsændringer blive gen-
nemgået. 
 
 
 
 


