SÆRLIGE BESTEMMELSER 2016

www.frhavnlystfisker.dk

Herunder findes bestemmelser vedtaget på generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær og som er
gældende indtil de ændres eller ophæves på en generalforsamling.
Stk. 1: Kasseren fører medlemsfortegnelse over alle medlemmer. Fortegnelsen skal indeholde oplysning
om; medlemsnummer, navn, adresse, e-mail adresse, telefon nummer og fødselsdato. Det påhviler det
enkelte medlem at berigtige foreningens registrering.
Stk. 2: Bestyrelsen, udvalgsformænd, fiskeriopsynsmænd opkræves kun kontingent til Danmarks
Sportsfiskerforbund, ikke kontingent til Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.
Stk. 3: Mindstemål for foreningens fiskevande skal følge, den til enhver tid gældende, Danske Lovgivning.
Stk. 4: Nedfalds bæk – og havørred er totalfredet.
Stk. 5: Der må i perioden 16. januar til 1. juni ikke anvendes kroge med mindre kroggab end 12 mm ved
fiskeri i Elling å, fra Mariendals Mølle og til udløbet i Kattegat, i Bangsbo å fra Møllehuset og til udløbet i
Kattegat.. Undtaget herfra er spinne- og fluefiskeri.
Stk. 6: Kun fiskeri med stang og line er tilladt, og der må kun anvendes en stang pr. fisker.
Stk. 7: Der må ikke hjembringes mere end 5 stk. laksefisk pr. medlem pr. fiskedag. Regnbueørred og
kildeørred er undtaget.
Stk. 8: I Bangsbo, Åsted, Skærum og Elling å er der ingen mindstemål på regnbue- og kildeørred.
Stk. 9: Fiskeri i tilløbsbækkene er forbudt.
Stk. 10: Ved åer og bækkes udløb i havet, følges de til enhver tid gældende regler om fredningsbælter.
Stk. 11: Fiskeri er forbudt 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor fisketrapperne.
Stk. 12: Alt fiskeri er forbudt i foreningens vandløb i den periode, hvor den ministerielle fredning for laks og
ørreder er gældende.
Stk. 13: Det er medlemmerne forbudt at udøve fiskeri fra båd i foreningens vandløb.
Stk. 14: Bestemmelser for fiskeri i Vandværkssøen:
I. Kun Lystfiskerforeningens medlemmer har tilladelse til fiskeri i søen.
II. Fiskeriet må kun foregå fra søens bred og der må ikke udsættes båd i søen.
III. Under færdsel på arealet langs søens bred, må ingen forrette nødtørft af nogen art, ligesom enhver
forurening af vand eller bredder eller henkastning af affald i vand og på bredder er forbudt.
IV. Når søen er islagt, må færdsel på søen ikke finde sted.
V. Hunde må kun medtages langs søens bred, når de føres i snor.
VI. Badning i søen er ikke tilladt.
VII. De direktiver, der måtte blive givet af den af foreningens bestyrelse udpegede tilsynsførende, skal
ubetinget efterkommes.
VIII.Parkering må ikke ske ved søen, men skal foregå på de nærliggende P-pladser i skoven.
IX. Der må højst hjembringes 2 stk. fisk pr. person pr. fiskedag.
NB: I søen findes der karper. Disse skal ved evt. fangst genudsættes, da de er udsat for at forhindre
tilgroning af søen.
X. Mindstemålet er 30 cm.
XI. Ingen vegetation må beskadiges.
XII. Der må ikke foregå færdsel af nogen art i en afstand på 10 meter på begge sider af tilløbsbækkene i
søens vestre bred.
Stk. 15: Regler for fiskeri i Katsig sø.
I. Kun forenings medlemmer har tilladelse til fiskeri i søen.
II. Fiskeriet må kun foregå fra søens bred.
III. Under færdsel på arealet langs søens bred, må ingen forrette nødtørft af nogen art, ligesom enhver
forurening af vand eller bredder eller henkastning af affald i vand og på bredder er forbudt.
IV. Når søen er islagt, må færdsel på søen ikke finde sted.
V. Hunde må kun medtages langs med søens bred, såfremt de føres i snor.
VI. Parkering sker på de nærliggende P-pladser i skoven.
VII. Der må højst hjembringes 2 stk. fisk pr. person pr. fiskedag.
NB: I søen findes der karper. Disse skal ved evt. fangst genudsættes, da de er udsat for at forhindre
tilgroning af søen.
VIII.Mindstemålet for er 30 cm.

IX. Ingen vegetation må beskadiges.
X. Foreningens medlemmer bedes kontrollere andre fiskende med hensyn til gyldigt fiskekort.
Stk. 16: Regler omkring Klubhuset i Frederikshavn.
I. Medlemmer der er kontaktpersoner og som har nøgle til klubhuset er:
Bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, udvalgsformænd og medlemmer der af bestyrelsen er
udpeget til at have nøgle.
II. Der skal være en kontaktperson eller et udvalgsmedlem tilstede i klubhuset når der afholdes
klubaftener eller andre fællesarrangementer.
III. Såfremt klubhuset er ledigt, kan foreningens medlemmer efter forudgående aftale med de ansvarlige
for udlejning (formand og næstformand) frit benytte klubhuset.
IV. Kun medlemmer kan leje klubhuset til private formål (fest, fødselsdag o. l.) Al udlejning vil da være
skriftlig og på lejekontrakt. Aftale om leje og udlevering af nøgle kun mod fremvisning af gyldigt
medlemskort.
V. Der sælges ikke drikkevare til daglig.
VI. Ved fællesarrangementer kan bestyrelsen ved opslag annoncere salg af øl, vand eller kaffe.
Eventuelt overskud fra salg af drikkevare i klubhuset skal tilkomme foreningen. Ved sådanne
arrangementer må drikkevare ikke medbringes.
VII. Alle faciliteter skal efterlades i rengjort og ordentlig stand. Askebægre skal tømmes i den dertil
beregnede metalbeholder. Affald lægges i affaldssækkene på pladsen.
VIII.Toiletterne skal altid efterlades i ordentlig stand - om nødvendigt rengjort.
IX. Fejl, mangler og andre usædvanlige forhold skal omgående meddeles bestyrelsen eller viceværter.
X. Hvis et medlem forøver hærværk skal skaden erstattes af medlemmet.
XI. Skulle et medlem ved uheld beskadige inventar m.v. skal dette omgående meddeles bestyrelsen.
XII. Alle fremlagte tidsskrifter, bøger eller meddelelser m.v. er foreningens ejendom og må ikke fjernes
fra klubhuset.
XIII.Tv, radio, video, porcelæn, glas m.v. må ikke fjernes fra huset.
XIV.Ved overtrædelse af ovenstående reglement, kan medlemmer forbydes adgang til klubhuset i kortere
eller længere tid.
XV. Ved særligt grove overtrædelser eller ved gentagelsestilfælde kan bestyrelsen skride til eksklusion i
henhold til foreningens vedtægter § 2 stk. 5.
XVI.
Behandl klubhuset og de tilhørende faciliteter som om det er dit eget. Jo mindre
vedligeholdelses udgifterne er, jo nemmere kan kontingentet holdes på et rimeligt niveau

Således vedtaget på generalforsamlingen
den 31. marts 2016 i Frederikshavn.

