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§ 1: Foreningens formål.

Stk. 1: At virke for en naturlig fiskebestand i de under foreningens område beliggende fiskevande, ved at genskabe en 
naturlig og selv reproducerende bestand ud fra vandløbenes egen stamme. 
Stk. 2: At virke for at forbedre vandkvaliteten og de fysiske rammer for levestederne for fiskene.
Stk. 3: Ved påtale af alt ulovligt og hensynsløst fiskeri at beskytte den bestående fiskebestand.
Stk. 4: Ved erhvervelse af fiskevand, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve fiskesport.
Stk. 5: At med udgangspunkt i lystfiskeri, at udføre frivilligt foreningsarbejde, som kan styrke fællesskabet, og dermed 
medlemmernes lyst og evne til at deltage aktivt og engageret i foreningslivet.

§ 2: Medlemmer.

Stk. 1: Medlemskab i foreningen er åben for alle personer, som vil bidrage til foreningens formål, og som er interesseret i
dens virke.
Stk. 2: Som juniormedlem kan optages enhver person til og med 17 år. Juniormedlemmer har samme rettigheder og 
forpligtelser, som foreningens seniormedlemmer. Årskontingent for juniormedlemmer udgør halvdelen af det til enhver tid
gældende årskontingent for seniormedlemmer.
Stk. 3: Det er medlemmerne forbudt ved ydelser af enhver art til lodsejerne ved de fiskevande, der hører under 
foreningens interesser, at udelukke foreningen fra fiskeret.
Stk. 4: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der forsér sig mod foreningens vedtægter og særlige bestemmelser, 
mod fiskeriloven eller overfor lodsejerne. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande forsér sig mod de 
stedlige regler, mod fiskerilovene eller mod almindelig lystfiskermoral, kan ligeledes ekskluderes. Bestyrelsens afgørelser
i sådanne tilfælde kan dog altid indankes for en generalforsamling, der er højeste myndighed.
Stk. 5: Et medlem, der udmelder sig, slettes eller ekskluderes har intet krav på nogen andel af foreningens formue eller 
andre aktiver.
stk. 6: Intet medlem hæfter for mere end det til en hver tid fastsatte kontingent

§ 3: Generalforsamling.

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, i Frederikshavn kommune, og indvarsles pr. e-
mail til alle foreningens medlemmer med 21 dages varsel. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden.
Medlemmer som ikke er registreret i foreningens medlemsliste med en e-mail adresse, vil blive indvarslet med 
almindeligt brev.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller skal afholdes når mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer ytrer ønske derom.
Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen skal afholdes.
Foreligger der forslag til vedtægtsændringer skal disse foreligge skriftligt på generalforsamlingen. Alle forslag skal 
vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte for at være gældende. Undtaget herfra er ophævelse af foreningen 
som kræver to trediedels majoritet blandt de fremmødte.
Stk. 4: En vedtægtsændring skal for at være gyldig, godkendes af Frederikshavn Kommune, og vedtages på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 4: Bestyrelsen.

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.
Stk. 2: Formanden, kassereren og næstformanden vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 årig periode og 
afgår skiftevis med formanden og kassereren i lige år, næstformanden i ulige år.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 årig periode og afgår skiftevis med 
henholdsvis 2 i lige år og 2 i ulige år. 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Endvidere vælges 2 suppleanter og 1 
revisorsuppleant. Alle suppleanter er på valg hvert år. 
Stk. 5: Kasseren fører medlemsfortegnelse over alle medlemmer ifølge regler i foreningens særlige bestemmelser 
vedrørende medlemsregistrering og sørger for opkrævning af den fastsatte kontingent.
Stk. 6: Bestyrelsens forhandlinger indføres i protokol. Vedtagelser på bestyrelsesmøder sker ved simpelt flertal. 
Stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige interesser. Af faste udvalg findes følgende:
A: Vandplejeudvalg, hvis opgave er, at pleje vandløbene ved ophjælpning af fiskebestanden, restaurering, etablere 
gydepladser, kontrol med forurening og lign.
B: Fiskeretsudvalg, hvis opgave er, at sikre foreningens erhvervede fiskerettigheder, samt eventuelt at udvide disse.



C: Juniorudvalg, hvis opgave er, at uddanne unge til at blive lystfiskere, og tage aktivt del i foreningsarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes medlemstal og udfærdiger instruks for hvert udvalg. Bestyrelsen udnævner 
udvalgsformændene.

§ 5: Kontingent og regnskab.

Stk. 1: Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende regnskabsår og opkræves
hvert år i januar måned.
Stk. 2: Medlemmer, der optages i perioden 1. januar til 31. juli betaler fuldt kontingent for det pågældende kalenderår. 
Ved optagelse efter 31. juli betales halvt foreningskontingent, og halvt kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 3: Ved nyindmeldelse / genindmeldelse betales ud over det i stk. 2 nævnte kontingent et indmeldelsesgebyr, hvis 
størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Juniorer betaler halvdelen af seniorgebyret.
Stk. 4: Prisen på årskontingent og indmeldelsesgebyret kan kun reguleres på den ordinære generalforsamling. Dog kan 
kassereren regulere kontingentet i overensstemmelse med kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund. Undladelse 
udover 1. marts medfører slettelse, hvorefter der må indbetales indmeldelsesgebyr for igen at blive optaget som 
medlem. 
Stk. 5: Udmeldelse må ske til kassereren inden den 1. marts.
Stk. 6: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges hvert år i revideret stand på 
den ordinære generalforsamling. 

§ 6: Medlemskort og dagkort

Stk. 1: Medlemskortet er personligt. Dog er det tilladt at medtage ægtefælde og egne børn under 14 år på fiskeri, hvor 
foreningen har fiskeret.  Handicapmedlemmer med ledsagerbevis må medtage ledsager på fiskeri hvor foreningen har 
fiskeret. Gyldig kvittering for indbetaling af kontingent skal medbringes på fiskeri og fremvises  på forlangende af 
lodsejere, fiskerikontrollen foreningens fiskeriopsynsmænd, samt af enhver der selv fremviser gyldigt medlemskort.
Stk. 2: Dagkort, 2 dages kort og ugekort til foreningens fiskevande kan udstedes mod betaling af den af bestyrelsen til 
enhver tid fastsatte pris. 

§ 7:

Stk. 1: Bestyrelsen sørger for, at der til enhver tid foreligger landkort over fiskevandet med afmærkning hvor fiskeri er 
tilladt. Aflysninger og særlige bestemmelser skal være tilgængelige på dagkortstederne.
Stk. 2: Fiskeriloven skal holdes efterrettelig Endvidere kan bestyrelsen fastsætte særlige bestemmelser og påbud vedr. 
ferskvandsfiskeriet.
Stk. 3: Alle nye medlemmer skal ved indmeldelse have tilsendt foreningens vedtægter og særlige bestemmelser samt 
kort over fiskevandet. 

§ 8: Lodsejerfest

Stk. 1: Der afholdes hvert 2. år i november en lodsejerfest for foreningens lodsejere. Foreningens medlemmer har ret til 
at deltage i festen mod betaling.

§ 9: Ophør

Stk. 1: Ved opløsning af foreningen skal eventuelle tilstedeværende aktiver tilfalde Frederikshavn kommune, som vil 
genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn kommune efter folkeoplysningsudvalgets anbefaling

§ 10: Sammenslutning

Stk. 1: Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn skal altid være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 2: Foreningens vedtægter må ikke være i modstrid med Danmarks Sportsfiskerforbunds love. I tvivlstilfælde er 
forbundets love gældende.

§ 11: Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
Stk. 2: Foreningen skal altid have hjemsted i Frederikshavn Kommune.

§ 12: Foreningens tegningsret.

Stk. 1: Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand og næstformand.



Således vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger marts 2015 og marts 2016 i Frederikshavn.


