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Vedtægter

LOVE FOR 
ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING

§ 1

Foreningens navn er “ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING” – hjemmehørende i Odsherred Kommune.

§ 2

Det er foreningens formål, at fremska�e og pleje �skevande; samt at varetage medlemmernes interesser. Desuden er det
foreningens formål gennem oplysende virksomhed, at arbejde for udbredelse af almindelig sports�skerkultur.

§ 3

Foreningen er tilsluttet “DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND”.

§ 4

Generalforsamlingen fastsætter hvert års kontingent. Medlemmer optages fra det fyldte 10. år. Juniormedlemskab ophører
ved udgangen af det fyldte 18. år. Bestyrelsen godkender nye medlemmers optagelse; bestyrelsens afgørelse kan dog
indankes for en generalforsamling. Ved indmeldelse betales, af såvel juniorer som seniorer, et indskud, der fastsættes på
den årlige generalforsamling. Når kontingentet er betalt, har medlemmet ret til �skeri i foreningens vande, efter de til
enhver tid gældende regler. 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt enten til formanden eller kassereren.

§ 5

Medlemskortet er strengt personligt og skal altid medbringes. Det kan forlanges forevist af foreningens medlemmer samt af
lodsejere. 
Der angles på krog og blinkes fra land i foreningens vande. Men det er på det strengeste forbudt, at udsætte faste liner,
kroge og sættesnører i disse vande. 
Det er medlemmerne forbudt ved overbud eller på usportslig vis, at forsøge at overtage �skeri tilhørende andre
medlemmer af “Danmarks Sports�skerforbund”. Overtrædelse heraf medfører uvægerligt eksklusion. Ikke medlemmer kan
løse gæstekort til foreningens vande, og til turarrangementer, dersom de er ifølge med et medlem.

§ 6

Overholdes foreningens love ikke, kan medlemmet ekskluderes, når bestyrelsen og to medlemmer stemmer herfor.
Afgørelsen kan indankes på førstkommende general- forsamling. 
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. Spørgsmål herom fremlægges af besty-relsen på den ordinære
generalforsamling; hvorefter de fremmødte træ�er afgørelse ved simpelt stemme�ertal. Æresmedlemmer betaler ikke
kontingent, men har rettigheder som de øvrige medlemmer, og modtager forbundsbladet “SPORTSFISKEREN” vederlagsfrit

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer; 5 seniorer, samt 2 suppleanter, der alle vælges af den
ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen. Således at der ved første GF afgår 3 medlemmer, og det efterfølgende år
ligeledes 3 medlemmer. Formand og næstformand kan ikke afgå samtidigt. Generalforsamlingen vælger formanden,
derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Juniormedlemmet kan kun være menigt bestyrelsesmedlem. 
Formand og kasserer tegner i det daglige foreningen.

§ 8

Foreningens juniorudvalg består af 5 medlemmer, der hver vælges for 2 år ad gangen. Nemlig det i bestyrelsen indvalgte
juniormedlem samt 4 på generalforsamlingen valgte medlemmer. Hvoraf 2 er på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Af de
der er på valg i ulige år vælger generalforsamlingen en udvalgsformand. 2 af udvalgsmedlemmerne skal altid vælges blandt

Odsherreds Sportsfiskerforening
Din lokale Sportsfiskerforening

http://ny.o-s-f.dk/


3/1/2019 Vedtægter - Odsherreds Sportsfiskerforening

http://ny.o-s-f.dk/om-osf-hidden/vedtaegter/ 2/4

foreningens voksne medlemmer. 
Som kontakt til foreningsbestyrelsen fungerer det i bestyrelsen indvalgte juniormedlem – der kun kan være menigt
udvalgsmedlem. Formanden deltager i foreningens bestyrelsesmøder. 
Juniorudvalget skal stå for afviklingen af foreningens instruktions- eller vinteraftener, der foregår i klubhuset, samt stå for
udtagelse til ture og arrangementer i forbindelse med DSF. Desuden skal juniorudvalget supplere Tur & Arrangement
Udvalget, og arrangere ture henvendt til men ikke nødvendigvis afgrænset til foreningens juniorer. De ferske vande
forventes at indgå heri. 
Tilrettelæggelse og gennemførelse af ture og arrangementer skal dermed ske i samarbejde med Tur og Arrangement
udvalget, Småbådsudvalget og kan ske i samarbejde med bestyrelse og øvrige udvalg. 
Juniorudvalget skal hvert år senest den 30. november have turprogram planlagt for det kommende år. Juniorudvalget skal
senest den 30. juni have vinterprogrammet færdigt for den kommende sæson. Et af de voksne udvalgsmedlemmer skal
fungere som kursusleder med ansvar for sikkerheden ved blinkstøbning m.m. 
Juniorudvalgets økonomiske grundlag for det følgende år vedtages på generalforsamlingen. Budget herfor skal indgå til
foreningens kasserer seneste 21 dage før afholdelse af generalforsamling, således at det kan indgår i kassererens ordinære
budget. Udbetaling vil �nde sted løbende, således, at udvalget ikke arbejder med hverken kasse-, bank- eller girokonto. Alle
økonomiske tiltag skal gå over foreningens kasserer.

§ 9

Foreningens Småbådsudvalg består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der er 3 på valg i ulige år og
2 i lige år. Af de der er på valg i ulige år, vælges en formand for udvalget. Formanden deltager i foreningens
bestyrelsesmøder. Udvalget skal arrangere og sørge for gennemførelse af ture og arrangementer, som har med
småbåds�skeri at gøre. 
Tilrettelæggelse af ture og arrangementer skal ske i samarbejde med Tur og Arrangement udvalget. Udvalget skal hvert år
senest den 30. november have planlagt kommende års ture og arrangementer. Udvalgets ønonomiske grundlag for
følgende år, skal hvert år vedtages på generalforsamlingen. Budget herfor skal indgå til foreningens kasserer senest 21 dage
før generalforsamlingsdagen, således at det kan medtages i kassererens ordinære budget. Udbetaling vil �nde sted
løbende, således, at udvalget ikke arbejder med hverken kasse-, bank- eller girokonto. Alle økonomiske tiltag skal gå over
foreningens kasserer.

§ 10

Foreningens Vandløbsplejeudvalg består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Således at 3 er på valg i lige år og 2 i
ulige år. Af de der er på valg i ulige år vælger generalforsamlingen en formand for udvalget. Formanden deltager i
foreningens bestyrelsesmøder. Udvalget skal stå for foreningens deltagelse i miljø spørgsmål, herunder eventuelle
indsigelser til miljøplanlægning fra det o�entliges side. Udvalget deltager i videst muligt omfang i regionens miljøkurser.
Udvalgets økonomiske grundlag for det følgende år, skal hvert år vedtages på generalforsamlingen. Budget herfor skal
indgå til foreningens kasserer senest 21 dage før afholdelse af GF. Således at det kan medtages i foreningens ordinære
budget. Udbetaling vil �nde sted løbende, således at udvalget ikke arbejder med hverken kasse, bank- eller girokonto. Alle
økonomiske tiltag skal gå over foreningens kasserer.

§ 11

Foreningens Tur- & arrangement udvalg består af 4 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. Således at der er 2 på valg i
lige år og 2 på valg i ulige år. Af de der er på valg i lige år vælges en formand for udvalget. Formanden deltager på
foreningens bestyrelsesmøder. 
Udvalget skal arrangere og sørge for gennemførelse af �sketure og lign. arr. som opfylder medlemmernes behov i OSF regi.
Heri er ikke inkluderet juniorudvalgets ture & arr. der varetages af juniorudvalget. Tilrettelæggelse og gennemførelse af ture
& arr. kan ske i samarbejde med foreningens bestyrelse og øvrige udvalg. 
Udvalgets økonomiske grundlag for følgende år, skal hvert år vedtages på generalforsamlingen. Budget herfor skal indgå til
foreningens kasserer senest 21 dage før afholdelse af GF. Således at det kan medtages i foreningens ordinære budget.
Udbetaling vil �nde sted løbende, således at udvalget ikke arbejder med hverken kasse, bank- eller girokonto. Alle
økonomiske tiltag skal gå over foreningens kasserer.

§ 12

Foreningens Pr & Blob Blob udvalg består af 5 personer, der hver vælges for 2 år ad gangen, således at der er 2 på valg i
ulige år og 3 på valg i lige år. Af de der er på valg i lige år vælger generalforsamlingen en formand for udvalget. Formanden
deltager i foreningens bestyrelsesmøder. Det er udvalgets opgave at sørge for, i samarbejde med bestyrelsen og øvrige
udvalg, at informere medlemmerne om alle tiltag i OSF regi. 
Udvalget skal stå for opdatering og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside, www.o-s-f.dk. 
Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen hvert år udarbejde en up-to-date-folder INFO, der indeholder foreningens love,
oversigt over bestyrelse og udvalg. Endelig skal info-folderen indeholde oversigt og kort over foreningens ferske vande, og
eventuelle andre tilbud. 
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Udvalget skal i samarbejde med Tur & arr. udvalget, samt juniorudvalget, hvert år senest den 15. dec. udsende årets
turprogram. Udvalgets økonomiske grundlag for det følgende år, skal hvert år vedtages på generalforsamlingen. Budget
herfor skal indgå til kassereren senest 21 dage før afholdelse af GF. Således at det kan medtages i kassererens ordinære
budget. Udbetaling vil �nde sted løbende, således at udvalget ikke arbejder med hverken kasse, bank- eller girokonto. Alle
økonomiske tiltag skal gå over foreningens kasserer.

§ 13

Kanal og Moseudvalget består af 5 personer, således at 2 er på valg i ulige år, og 3 er på valg i lige år. Af de der er på valg i
ulige år vælger generalforsamlingen en formand for udvalget. Formanden deltager på foreningens bestyrelsesmøder. 
Det er udvalgets opgave at sørge for administration af �skeriet i Lammefjordskanalerne ifølge de forskrifter der er aftalt
med Pumpe- Digelauget. Udvalget skal udarbejde reglement for �skeriet i kanalerne, samt forestå salg af �skekort til
gæstende sports�skere. Fiskeretten gælder for nærværende kun voldsiden til Nord- og Sydkanalerne. 
Fiskeriet er frit for alle indtil det fyldte 15. år. Medlemmerne af OSF �sker frit i kanalerne. 
Det er udvalgets opgave at administrere kontakten til mosernes lodsejere og �skeriet i moserne. Udvalgets økonomiske
grundlag for det følgende år, skal hvert år vedtages på generalforsamlingen. Budget herfor skal indgå til kassereren senest
21 dage før afholdelse af generalforsamling, således at det kan medtages i budgettet. Alle økonomiske tiltag skal gå over
foreningens kasserer.

§ 14

Foreningens klubhusudvalg består af 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen således, at der er ét udvalgsmedlem på valg
i lige år og to på valg i ulige år. Af de der er på valg i ulige år vælger generalforsamlingen en formand for udvalget.
Formanden deltager på foreningens bestyrelsesmøder. 
Udvalget skal stå for driften af klubhuset, herunder vedligehold af huset og tilstødende arealer. Udvalget er ansvarligt for
administration og udvikling af klubhuset samt til evt. indkaldelse af foreningens medlemmer til arbejds-weekend. Udvalget
administrerer ligeledes udlån og udlejning af klubhuset. Udvalgets økonomiske grundlag for det følgende år skal vedtages
på generalforsamlingen. Budget herfor skal indgå til foreningens kasserer senest 21 dage før afholdelse af GF. Således at
det kan medtages i kassererens ordinære budget. Udbetaling vil �nde sted løbende, således at udvalget ikke arbejder med
hverken kasse, bank- eller girokonto. Alle økonomiske tiltag skal gå over foreningens kasserer.

§ 15

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Den skal bekendtgøres med mindst 21 dages varsel, i
den lokale presse, pr. post eller være meddelt i årets turprogram. Forslag der ønskes behandlet på GF, må være formanden
senest 14 dage før dens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før afholdelse af GF.
Regnskab og budgetforslag udsendes kun i forbindelse med indkomne forslag, men vil ligge på hjemmesiden og uddeles på
GF. 
Dagsorden bekendtgøres ved GFs start, og skal mindst indeholde følgende punkter:

VALG AF DIRIGENT
FORMANDENS BERETNING
JUNIORUDVALGETS BERETNING
VANDLØBSPLEJE UDVALGETS BERETNING
TUR- & ARR. UDVALGETS BERETNING
PR & BLOB BLOB UDVALGETS BERETNING
KANAL OG MOSEUDVALGETS UDVALGETS BERETNING
KLUBHUSUDVALGETS BERETNING
KASSEREREN AFLÆGGER REGNSKAB
INDKOMNE FORSLAG, BUDGET FOR ÅRET, EVT. KONTINGENT STIGNING
VALG TIL BESTYRELSEN
VALG AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN
VALG AF REVISOR
VALG TIL JUNIORUDVALGET
VALG TIL VANDLØBSPLEJE UDVALGET
VALG TIL TUR & ARR.UDVALGET
VALG TIL PR. & BLOB BLOB UDVALGET
VALG TIL KANAL OG MOSEUDVALGET
VALG TIL KLUBHUS UDVALGET
UDDELING AF ÅRETS PRÆMIER
EVENTUEL. –her kan ikke behandles emner, der ønskes foretaget afstemning om

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde. 
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Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst 10
medlemmer begærer dette skriftligt overfor bestyrelsen, jævnfør dog § 15. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Disse vælges for en 2 årig periode, således at der ved første GF vælges en revisor,
og året efter ligeledes en. Såfremt en revisor afgår i en valgperiode, kan bestyrelsen udpege en bestyrelsessuppleant til at
overtage posten for resten af perioden.

§ 17

Regnskabsåret er fra 1. Jan. – 31. Dec. Det afsluttede regnskab skal i løbet af 4 uger a�everes til kontrol og kritisk
gennemgang samt godkendelses påtegning til revisorerne. 
Således at kassereren kan a�ægge revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 18

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 3/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

§ 19

Foreningens opløsning kan kun vedtages, på én i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 1/4 af
medlemmerne er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Hvis generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke er
beslutnings dygtig; men 4/5 af de afgivne stemmer er for en opløsning af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling; på hvilken opløsning kan ske ved simpelt stemme�ertal, uanset de fremmødtes antal.

Vedrørende opløsningen tages samtidig stilling, ved simpelt stemme�ertal, om anvendelse af foreningens midler. Idet disse
dog kun kan anvendes til sports�skeriets fremme på Sjælland.

Foranstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28. ,maj 1952 i Nykøbing Sj. Revideret: 10/2 1967 * 8/1
1973 * 10/11 1976 * 18/11 1977 * 16/11 1983 * 16/11 1984 * 22/11 1985 * 20/11 1987 * 18/1 1991 * 26/2 1993 * 25/2 1994
* 19/2 1999 * 23/2 2001 * 25/2 2005 * 23/2 2007 * 27/2 2009 * 21/2 2014


