
Lov gældende for Kalundborg Sportsfiskerforening 
 

§ 1. Navn, hjemsted og tilknytning 

Stk. 1.Foreningens navn er: Kalundborg Sportsfiskerforening stiftet den 8 april 1954. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune.  

Stk. 3. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedste betingelser for 

fiskeri i Kalundborg og omegn. 

Stk. 2. At arbejde for at udbrede almindelig sportsfiskerkultur gennem oplysende 

virksomhed. 

Stk. 3. At arbejde for at forbedre og bevare miljø og fiskebestande i vore vande i 

samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

§ 3. Medlemskreds  

Stk. 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere.  

Stk. 2. Der kan optages aktive og passive medlemmer.  

Stk. 3. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens 

formål.  
Stk. 4. Passive medlemmer har ingen stemmeret. 

 

  

§ 4. Generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i 

Kalundborg kommune. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, 

eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det for bestyrelsen. 

Stk. 4. Indvarsling til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling sker 

med 14 dages varsel på Kalundborg Sportsfiskerforenings hjemmeside med 

angivelse af dagsorden. 

Stk. 5. Enhver beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, 

jfr. dog § 3, Stk. 4. og § 4 Stk. 6. 

Stk. 6. Beslutninger om lovændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, hvis 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer for. 

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 8.Personer der er ønsker valg til tillidsposter, behøves ikke personligt fremmøde, 

hvis de har afgivet skriftligt samtykke til formanden. 

Stk. 9. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før. 



 

  

§ 5. Bestyrelse, suppleanter, - revisorer og revisorsuppleant 

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 

suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Stk. 2. På hver generalforsamling afgår skiftevis hvert andet år 3 og 4 medlemmer af 

bestyrelsen og 1 revisor.  

Stk. 3.Suppleanter vælges for et år.  

Stk. 4. Indtræder en suppleant i bestyrelsen sidder suppleanten perioden ud for den 

afløste.  

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger formanden for to år, derudover konstituerer 

bestyrelsen sig selv.  

Stk. 6. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.  

Stk. 7. Hvis bestyrelsen inkl. formanden udgøres af et lige antal personer, har 

formanden to stemmer. 

Stk. 8. Over det på bestyrelsesmøderne passerede, skrives referat, der ved næste 

møde skal godkendes af bestyrelsens medlemmer. 

 

§6. Tegningsregler og hæftelse  

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. 

Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af 

den samlede bestyrelse. 

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen.  

 

§ 7. Regler for konkurrencer 

Stk. 1. Regler for fiskeri ved konkurrencer fremgår af turregler, som bestyrelsen til 

enhver tid er bemyndiget til at fastsætte.  

 

§ 8. Kontingent 

Stk. 1. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på 

generalforsamlingen.  

Stk.2. Kontingentet forfalder til betaling 1. marts. 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 

  

§ 9. Udmeldelse 

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til 1. 

januar. 

 

 

 

 



§ 10. Eksklusionen / forpligtigelse 

Stk. 1. Overtrædelse af foreningens love kan medføre eksklusion, der foretages af 

bestyrelsen.  

Stk. 2.Eksklusionen kan indankes på førstkommende 

generalforsamling.  

Stk. 3. Bestyrelsen ekskluderer medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent 

senest 1. Maj.  

Stk. 4. Bestyrelsen er forpligtiget til at varetage foreningens interesser og 

forpligtelser på Danmarks Sportsfiskerforbunds kongresser. 

 

§ 11. Forbud 

Stk. 1. Det er foreningens medlemmer forbudt ved overbud, eller på usportslig vis, at 

erhverve eller søge at erhverve fiskevande, der tilhører andre medlemmer af 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

§ 12. Opløsning 

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen, kan vedtages på en ordinær 

generalforsamling, dog kun hvis 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer for.  

Stk. 2. Repræsenterer de fremmødte medlemmer ikke nævnte 2/3 af foreningens 

medlemmer, kan opløsning vedtages på en efterfølgende ekstraordinær 

generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.  

Stk. 3. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned 

efter den ordinære generalforsamling og med 14 dages varsel på Kalundborg 

Sportsfiskerforenings hjemmeside med angivelse af dagsorden. 

Stk. 4. Dispositioner over foreningens faste ejendom og kapital, ud over nødvendige 

driftsomkostninger, skal følge de i denne paragraf nævnte regler for lovændringer.  

Stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle dens midler 

Danmarks Sportsfiskerforbund til brug for fiskeriets fremme på Sjælland. 

 

Seneste ændringer er vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling. 

den xx-xx-xxxx. 

 

Bestyrelsen.  


