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LOVE FOR 

ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING 

§ 1 

 

Foreningens navn er “ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING” – hjemmehørende i Odsher- 

red Kommune. 

 

§ 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 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. 

 

§ 3 

 

Foreningen er tilsluttet “DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND”. 

 

§ 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 betales 

af alle medlemmer et kontingent, der besluttes 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 

 

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. Derudover kan ikke medlemmer også 

deltage i turarrangementer, dersom de er i følge med et medlem. 
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§ 6 

 

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 

 

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) 

 

 

1. Valg af udvalg 

a. Tur & arrangementsudvalg 

b. Vandplejeudvalg 

c. Klubhusudvalg 

d. Andre udvalg 

2. Uddeling af årets præmier 

3. 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, over for formanden, begærer dette. Ved indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling skal motiveret dagsorden angives. Kun fremmødte medlemmer 

har stemmeret til den ekstraordinære generalforsamling. 
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§ 8 

 

Stk. 1. I foreningen nedsættes følgende faste 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 beslut- 

ning herom. 

• Vandplejeudvalg, som har til opgave at planlægge og sikre gennemførelse af opgaver, der re- 
laterer sig til vandpleje, udsætningsarbejde mv. 

• 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. Ud over 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 forbin- 

delse med behandling af foreningens budget. Udvalgenes udgifter og indtægter bogføres i forenin- 

gens regnskab og indgår således i foreningens årlige regnskab, der behandles af den årlige general- 

forsamling. 

 

§ 9 

 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes 

skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker ved opslag på foreningens hjemmeside og til- 

hørende ”Blog”. 

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste 

14 dag 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, 
 

4. Valg af dirigent 

5. Valg af referent 

6. Konstatering af lovlig indvarsling 

7. Formandens beretning 

8. Udvalgenes beregning 

a. Tur & arrangementsudvalg 

b. Vandplejeudvalg 

c. Klubhusudvalg 

d. Andre udvalg 

9. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

10. Indkomne forslag 
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a. Fra bestyrelsen 

b. Fra medlemmer 

11. Fremlæggelse og godkendelse af årets budget, herunder fastsættelse af kontingent 

12. Valg af bestyrelse og revisorer 

a. Formand (på lige årstal) 

b. Kasserer (på ulige årstal) 

c. 1 bestyrelsesmedlem (på lige årstal) 

d. 2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal) 

e. 2 suppleantger til bestyrelse (på lige årstal) 

f. 1 revisor (på lige årstal) 

g. 1 revisor (på ulige årstal) 

h. 1 suppleant for revisor (på lige og ulige årstal) 

 

13. Valg af udvalg 

a. Tur & arrangementsudvalg 

b. Vandplejeudvalg 

c. Klubhusudvalg 

d. Andre udvalg 

14. Uddeling af årets præmier 

15. 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, over for formanden, begærer dette. Ved indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling skal motiveret dagsorden angives. Kun fremmødte medlemmer 

har stemmeret til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 10 

 

Regnskabsåret er fra 1. januar – 31. december. Det afsluttede regnskab skal i løbet af 4 uger afleveres 

- til kontrol og kritisk gennemgang samt godkendelsespåtegning - til revisorerne, således at kassere- 

ren kan aflægge revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 11 

 

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

stemmer for forslaget. 

 

§ 12 

 

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 opløs- 

ning af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling; på hvilken opløsning kan 

ske ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. 

 

Vedrørende opløsningen tages samtidig stilling, ved simpelt stemmeflertal, om anvendelse af for- 

eningens midler. Idet disse dog kun kan anvendes til sportsfiskeriets fremme på Sjælland. 
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Foranstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28. maj 1952 i Nykøbing Sj. Re- 

videret: 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 * 28/02 2020 * 25/02 2022 


