Hillerød Lystfiskerforening

Vedtægter
Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. august 2020.
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§1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse
Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening.
Foreningen er stiftet den 25. august 1941.
Hjemstedet er Hillerød Kommune.
Adressen er c/o formanden.
§2 Formål
Foreningens formål er:
1. Ved leje eller eje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at drive lystfiskeri.
2. At virke for overholdelse af fredningstid og mindstemål for hver enkelt fiskeart.
3. At søge samarbejde med andre lystfiskerforeninger for derved at skaffe medlemmerne
adgang til at drive lystfiskeri i andre fiskevande.
4. Ved oplysende møder og instruktion at opøve medlemmerne i lystfiskeri på en kyndig
måde.
5. At styrke medlemmernes sammenhold, dette bl.a. ved afholdelse af sociale
arrangementer, konkurrencer mv.
6. At virke for udbredelse af god lystfiskerkultur.
§3 Samarbejde med andre lystfiskerorganisationer
Foreningen kan efter en generalforsamlingsbeslutning indtræde i eller udtræde af
lystfiskerorganisationer, hvis formål er i overensstemmelse med det i S 2 anførte.
§4 Medlemmer
Foreningen optager
Seniormedlemmer og Juniormedlemmer
Som seniormedlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år
Som juniormedlemmer kan optages personer, der ikke er fyldt 18 år
Nye medlemmer tilmelder sig via hjemmesiden.
Ansøgninger fra juniorer skal bekræftes af forældre/værge via mail.
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af nye medlemmer.
Medlemmer med mindst 50 års anciennitet betaler halvt kontingent.
Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem af
foreningen.
Et æresmedlem er fritaget for kontingent og kan deltage vederlagsfrit i foreningens
almindelige arrangementer.
§5 Rettigheder og pligter
Seniormedlemmer og juniormedlemmer af foreningen har ret til udøvelse af
lystfiskeri i foreningens fiskevande og til deltagelse i foreningens
arrangementer i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler
herfor.
Ethvert medlem har pligt til:
1. At overholde de af foreningen fastsatte regler beskrevet i love, vedtægter og
bestyrelsens instrukser.
2. Det er medlemmets pligt selv at vedligeholde personlige kontaktoplysninger, herunder
gyldig e-mail, da varsling om eksempelvis generalforsamling udelukkende
distribueres via mails.
3. Ikke uden bestyrelsens samtykke at søge fiskeret i et fiskevand, hvor foreningen eller
anden forening/organisation, der samarbejdes med efter S 2 eller 3, har fiskeret.
4. At udvise god lystfiskerkultur.
5. Såfremt der opstår defekt/skader under et medlems booking, SKAL dette
indrapporteres til bådinspektør/bestyrelsen omgående.
6. Overtrædelse heraf vil kunne medføre bortvisning fra fiskepladsen, skriftlig
advarsel eller eksklusion af foreningen. Eksklusionen af et medlem kan alene ske ved
bestyrelsesbeslutning, men medlemmet har ret til at indbringe bestyrelsens beslutning
for førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem kan kun genoptages i
foreningen ved generalforsamlingsbeslutning.
§6 Generalforsamling
A. Generelt:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Generalforsamlinger afholdes i Hillerød Kommune og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel, enten ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem eller ved offentliggørelse
i dagspressen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlingen. Juniormedlemmer har dog
ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog S 9 og S
10. Står ved en afstemning to alternative forslag lige, gælder det af bestyrelsen foreslåede.
B. Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. I ulige år: Valg for en toårig periode af formand og 1-3 best.med. I lige år:
Valg for en toårig periode af kasserer og 1-3 best.med I alle år:
a. 1 bestyrelsessuppleant
b. 2 revisorer
c. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt.
C. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette eller senest
1 måned efter, at mindst 1/5 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt har
begæret det med angivelse af dagsorden.
§7 Bestyrelse
Bestyrelsen, som består af 1 formand, 1 kassér og fra 2-6 medlemmer (jvf. S 6), varetager
den daglige ledelse af foreningen. Den afgående bestyrelse fungerer, indtil den nyvalgte
er trådt sammen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med evt. valg af mindst
a. Næstformand
b. Sekretær.
c. Evt. juniorleder
Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere af ovennævnte poster. Bestyrelsen bestemmer
selv sin forretningsgang. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal
sammenkaldes, når mindst halvdelen af dens medlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. I bestyrelsen træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af bestyrelsen.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og/eller kassereren — sammen
eller hver for sig.
§8 Regnskabsår, kontingent og indskud
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Medlemskontingentet for junior og senior medlemmer fastsættes på en
generalforsamling og betales årligt forud pr. 1. januar.
Ved indmeldelse betales et indskud, således:
Aktive seniormedlemmer: Svarende til 1 års kontingent samt et nøgle depot. Nøgle depot fastsættes
til enhver tid af bestyrelsen.
Juniormedlemmer: Betaler ikke noget indskud.
Efter mindst 1 års medlemskab som juniormedlem kan oprykning til aktivt
seniormedlem ske efter det fyldte 18. år og ske uden betaling af indskudsdifferencen.
Restancer er ikke tilladt.
Ved betaling efter den 31. januar pålægges et gebyr på kr. 50,-.
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest ved udgangen af februar,
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betragtes det pågældende medlem som udmeldt. Derefter kan gentilmelding
kun ske ved fornyet indmeldelse og betaling af indskud, jvf. ovenfor.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren eller formanden. Et
udmeldt eller ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler.
Ved udmeldelse eller eksklusion skal den udleverede bådnøgle afleveres eller til
kassereren eller formanden.
§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
§ 10 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling. Til
vedtagelse af beslutningen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget. Den opløsende generalforsamling beslutter ved simpel
stemmeflerhed, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Således revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. august 2020

Bruno Petersen
Generalforsamlingens dirigent
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