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§ 1. Foreningens navn er Lystfiskerforeningen ”Waders”. Stiftet den 21. februar 1998. 

 Hjemsted - Rebild kommune. Foreningsadressen er i Rebild kommune 

  

§ 1a. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund pr. 1/7 1998, hvis medlemsblad ”Sportsfiskeren” foreningens 

medlemmer modtager. 

 

§ 2. Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse for lystfiskeri, primært alt slags fiskeri og klubaftener, samt at 

give børn og unge under 25 år mulighed for kammeratlig samvær. Dog kan unge under 15 år ikke deltage på havtur, med 

mindre en af forældrene/værge er med. 

 

§ 3. Enhver kvinde og mand, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse, kontakt til kasserer eller formand. 

 Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan fortabe sin medlemsret.  

Afgørelse om udelukkelse kan afgøres af bestyrelsen, men kan af medlemmet indankes for generalforsamlingen. 

 

§ 3a.  Støttemedlem kan donere et beløb, mindst kr. 100-, til Lystfiskerforeningen Waders. 

      Man har ingen medlemsrettigheder, kun et støtte medlem for foreningen. 

 

§3b. Æresmedlemmer udnævnes normalt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Dog kan en enig bestyrelse i 

særlige tilfælde uden forelæggelse for generalforsamlingen, udnævne et mangeårigt medlem til æresmedlem, når den 

pågældende ved sit virke og gøremål har udført et særligt påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.  

Æresmedlemmer er kontingentfrie, dette uagtet medlemsskabstype senior eller familiemedlemsskab, hertil kommer DSF 

kontingent. En af bestyrelsen foretaget udnævnelse af æresmedlem, meddeles ved førstkommende generalforsamling. 

 

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og 

den indvarsles på foreningens hjemmeside. (generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet, 10 dage 

før generalforsamlingen). 

 Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen anser det for nødvendigt – eller når mindst 25 % af 

medlemmerne indsender begæring herom med motivering af den/de sager der ønskes behandlet. 

 

§ 5 Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagorden. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af 

a. Bestyrelsesmedlemmer 

b. Suppleanter 

c. Bilags kontrollører 

6. Fastsættelse af lokalkontingent. 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde. 

 

§6.    Bestyrelsen består af Formand, Kasserer, 3 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 

år. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.  2 bestyrelsessuppleanter vælges 

for 1 år, de deltager i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår som bestyrelsesmedlemmerne. (suppleanter kan dog ikke besidde 

bestyrelsesposter) Kassereren forlægger regnskab på hvert bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af Bestyrelsen.  

 Beslutninger indenfor træffes med almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er 

tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.  

 Der føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

 Medlemskab af bestyrelsen er obligatorisk for bestyrelsesmedlemmer. 
 

§ 7 Kassereren fører foreningens regnskab. Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges for- og godkendes af 

generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret. 

 

§ 8 Kontingentet opkræves helårlig forud i januar måned. Såfremt kontingentet ikke er kassereren i hænde senest 1. februar, 

er det eller de medlemmer, der ikke har betalt, at betragte som udmeldt af foreningen. Og skal betale indmeldings gebyr, 

for at blive medlem igen. 

 

§ 9 Forslag til vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling, og vedtagelse kræver 2/3 af majoritet blandt de 

fremmødte. 

 

§ 10. Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamlingen, og hertil kræves 3/4 af de afgivende stemmer. Og at 3/4 

af foreningens medlemmer er fremmødte. 

 Foreningens formue og midler, ved opløsning går til Danmarks Sportsfisker Forbunds junior afd.. 


