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LOVE FOR 
ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING 

 
§ 2 rettes fra: 

§ 2 
 
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 fiskebestandspleje. 
 At arbejde for udbredelse af ”en almindelig og god sports- og lystfiskerkultur”, og skabe for- 

ståelse 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. 
 Sikre et godt og positivt fællesskab bland foreningens medlemmer. 

 
§ 2 rettes til: 

§ 2 
 
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 fiskebestandspleje. 
 At arbejde for udbredelse af ”en almindelig og god sports- og lystfiskerkultur” for alle 

aldersgrupper og køn, og skabe for ståelse 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. 
 Sikre et godt og positivt fællesskab blandt foreningens medlemmer. 

 
§ 4 rettes fra: 

§ 4 
 
Generalforsamlingen fastsætter hvert års kontingent. Medlemmer optages fra det fyldte 10. år. Juni- 
ormedlemskab ophører ved udgangen af det fyldte 18. år. Bestyrelsen godkender nye medlemmers 
optagelse; bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling. Ved indmeldelse beta- 
les, af såvel juniorer som seniorer, et indskud, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Når 
kontingentet er betalt, har medlemmet ret til fiskeri i foreningens vande, efter de til enhver tid gæl- 
dende regler. 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt enten til formanden eller kassereren. 
 
§ 4 rettes til: 

§ 4 
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Generalforsamlingen fastsætter hvert års kontingent. Medlemmer optages fra det fyldte 10. år. Juni- 
ormedlemskab ophører ved udgangen af det fyldte 18. år. Bestyrelsen godkender nye medlemmers 
optagelse; bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling. Ved indmeldelse beta les 
af medlemmerne (Junior, Senior, Pensionist, og alle typer familiemedlemsskaber), et kontingent der 
fastsættes på den årlige generalforsamling. Når kontingentet er betalt, har medlemmet ret til fiskeri i 
foreningens vande, efter de til enhver tid gældende regler. 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt enten til formanden eller kassereren. 

 
§ 5 rettes fra: 

§ 5 
 
Medlemskortet er strengt personligt og skal altid medbringes. Det kan forlanges forevist af forenin- 
gens 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 fiskeri 
tilhørende andre medlemmer af “Danmarks Sportsfiskerforbund”. Overtrædelse heraf medfører 
uvæger ligt eksklusion. 
Ikke medlemmer kan løse gæstekort til foreningens vande, og til turarrangementer, dersom de er i 
følge med et medlem. 

 
§5 rettes til: 

§ 5 
 
Medlemskortet er strengt personligt og skal altid medbringes. Det kan forlanges forevist af forenin- 
gens 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 fiskeri 
tilhørende andre medlemmer af “Danmarks Sportsfiskerforbund”. Overtrædelse heraf medfører 
uvæger ligt eksklusion. 

  Ikke medlemmer kan løse gæstekort til udvalgte foreningsvande (f.eks. Lammefjordskanalerne). Der     
ud over kan ikke medlemmer også deltage i ture og arrangementer som er åbne, eller hvor der er åbent 
ifølge med et medlem 
 
§ 7 rettes fra: 

§ 7 
 
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og væl- 
ges 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 (etårig valgperi- 
ode). 

 
Stk. 2. Hvis der blandt foreningens juniormedlemmer ønskes en repræsentant i bestyrelsen, indtræder 
et juniormedlem i bestyrelsen uden stemmeret. 
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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) 

 
§ 7 rettes til: 

§ 7 
 
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og væl- 
ges 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 (etårig valgperi- 
ode). 
 
Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. I det tilfælde at hverken formanden eller 
kassereren er disponible, tegnes foreningen af mindst 2 menige medlemmer af bestyrelsen.  

 
Stk. 3. Hvis der blandt foreningens juniormedlemmer ønskes en repræsentant i bestyrelsen, indtræder 
et juniormedlem i bestyrelsen uden stemmeret. 

 
Stk. 4. 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) 

 


