VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ”ALS”
§1
Foreningens navn:
Foreningens hjemsted:

Sportsfiskerforeningen “ALS”
Sønderborg
§2

Foreningens mål:
- At varetage medlemmernes interesser
- At tilslutte sig “Danmarks Sportsfiskerforbund”
- At leje egnede fiskevande
- At skabe så gode betingelser som muligt for sporten, såvel i salt- som
ferskvand, samt at virke for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur.
Foreningen har oprettet en juniorafdeling med egne bestemmelser, der skal
være godkendt af seniorbestyrelsen.
§3
Nye medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse optages som følger.
Enhver, der er fyldt 18 år, optages i seniorafdelingen.
Unge mellem 10 og 18 år optages i juniorafdelingen.
Medlemmers børn under 12 år fisker ifølge medlemmet gratis i foreningens
vande.
Anmodning om optagelse rettes til foreningens kasserer, der fremsender
anvisning om kontingentindbetaling. Anmodningen er godkendt, hvis ikke andet
er meddelt senest 6 uger efter modtagelsen.
Efter godkendelse er kvittering for kontingentindbetaling eller det af Danmarks
Sportsfiskerforbund udstedte medlemsbevis gyldigt medlemsbevis af foreningen.
Kassereren kan udstede et midlertidigt medlemsbevis.
Nye medlemmer tilsendes et eksemplar af foreningens vedtægter.
Medlemmet er forpligtet til at anerkende og overholde disse. Overtrædelse kan
medføre eksklusion af foreningen.
§4
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom det kan ekskludere
medlemmer, der overtræder gældende love, foreningens vedtægter og/eller
gældende bestemmelser eller i øvrigt modarbejder foreningens interesser.
Bestyrelsens afgørelse kan kun indankes for førstkommende ordinære
generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden fra mindst 5 af
foreningens medlemmer. Anken sendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen.
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§5
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 31. december og skal ske skriftlig til
foreningens kasserer inden 1. december.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.
§6
Enhver, der optages som medlem af foreningen, skal betale et indskud til
foreningen.
Desuden betales et årligt medlemskontingent til foreningen.
Indskuddets størrelse samt kontingentsatser for det kommende år fastsættes på
generalforsamlingen.
Kontingentopkrævning for det kommende år udsendes i december måned.
Det opkrævede kontingent skal være indbetalt til foreningen inden 15. januar i
det kommende år.
Såfremt det opkrævede kontingent ikke er foreningen i hænde inden 15. marts,
udmeldes medlemmet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.
Fornyet optagelse som medlem af foreningen samme år kan herefter kun ske
mod indbetaling af nyt indskud + fuldt kontingent.
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.
§7
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 1 juniorleder og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere vælges på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter,
2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær og kan nedsætte udvalg.
Formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor afgår
de ulige år. Kassereren, juniorlederen, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1
bestyrelsessuppleant, 1 revisor og revisorsuppleanten de lige år.
Genvalg kan finde sted.
Et fraværende medlem kan kun vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn.
Hvis der bliver foreslået flere kandidater, end der er på valg, foretages skriftligt
valg på alle kandidater.
Kandidaterne vælges efter højeste stemmetal på stemmesedlerne.
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Såfremt en stemmeseddel indeholder flere eller færre kandidatnavne, end der er
brug for, er den ugyldig.
Valg af suppleanter foregår som ovenstående med den ændring, at hvis der ikke
foreslås flere, end der er brug for, skal der vælges om rækkefølgen. På
stemmesedlen skrives en mindre end forslaget lyder på. Kandidaten med det
største antal stemmer er førstesuppleant.
Udvalgsposter besættes af bestyrelsen ved det første møde efter generalforsamlingen og offentliggøres umiddelbart derefter på foreningens hjemmeside.
Alle afstemninger om formandens og kassererens beretninger sker ved
håndsoprækning. Hvis de forkastes, sker en skriftlig afstemning. Viser denne et
flertal for at forkaste beretningen, 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.
Hvis formanden, kassereren eller juniorlederen afgår i første funktionsår,
foretages nyvalg for 1 år på førstkommende generalforsamling. Såfremt et
bestyrelsesmedlem afgår inden for sin valgperiode, indtræder den valgte
førstesuppleant straks i den resterende valgperiode. Hvis denne allerede er
indtrådt, indtræder andensuppleanten.
§8
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes i november
hvert år. Indvarsling 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. Valg af ordstyrer.
2. Resumé af protokol fra sidste års generalforsamling.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab forelægges til godkendelse.
5. Valg af formand (ulige år).
6. Valg af kasserer (lige år).
7. Valg af juniorleder (lige år).
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
10. Valg af 1 revisor.
11. Valg af revisorsuppleant (lige år).
12. Fastsættelse af kontingent.
13. Behandling af indkomne forslag.
Forslag og andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det
fornødent, og skal sammenkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
over for bestyrelsen fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er altid
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Alle valg sker skriftlig, andre afgørelser kan ske ved håndsoprækning.
Almindelige generalforsamlingsbeslutninger fattes ved simpelt flerhed.
Vedtægtsændringer – med undtagelse af § 14 - kræver dog 2/3 af samtlige
stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden, eller i hans forfald, næstformanden eller et andet medlem af
bestyrelsen indleder forhandlingerne og leder valget af ordstyrer.
§9
På nær foreningens opløsning tegner bestyrelsen foreningen og er bemyndiget
til at føre og afslutte alle forhandlinger, der er bindende for foreningen. En
enstemmig bestyrelse kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et eller flere
bestyrelsesmedlemmer eller trediemand til at handle på bestyrelsens vegne.
Foreningens kasserer er bemyndiget til at indgå alle nødvendige aftaler, der
vedrører den daglige drift af foreningens økonomi.
Bestyrelsen kan – indtil forelæggelse på førstkommende generalforsamling –
vedtage midlertidige bestemmelser, som er i overensstemmelse med fiskeriet og
foreningens interesser.
§ 10
Foreningens medlemmer må ikke leje eller søge at leje fiskevande, som er lejet
af en anden forening, der er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.
§ 11
Regnskabsåret går fra 1. november 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.
§ 12
Revision af foreningens regnskab skal sikre:
- at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold,
- at regnskabet er rigtig ført og i overensstemmelse med bilag samt
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- at opgivne beholdninger og aktiver er til stede.
Revisorerne skal hertil have alle bilag, kassebog, kasse, dokumentation for
indestående og bevægelser på foreningens bankkonti samt andet relevant
materiale udleveret.
Regnskabet godkendes ved underskrift, og eventuelle anmærkninger til
regnskabet anføres.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til endelig
godkendelse.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn.
§ 13
Klubhuset danner i videst mulig omfang og forstand basis for foreningens
aktiviteter.
Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligehold samt fastsætter regler for
udlejning af klubhuset.
Udlejning kan ikke ske til andre end foreningens medlemmer.
§ 14
Foreningens opløsning kan kun besluttes af en ordinær generalforsamling, hvor
mindst 3/4 af de mødte stemmer for opløsningen. 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.
§ 15
Enhver revision af nærværende vedtægter skal bekendtgøres på foreningens
hjemmeside samt pr e-mail til hvert medlem til den af medlemmet oplyste emailadresse.
Foreningens vedtægter er senest revideret på generalforsamlingen d. 23.
november 2016.
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