
 

L O V E  F O R  

L y s t f i s k e r i f o r e n i n g e n  B i n d e r u p  A a  

 

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 

Foreningens navn er Lystfiskeriforeningen Binderup Aa, og hjemstedet er Aalborg kommune. 

§ 2. FORMÅL 

Det er foreningens formål gennem leje og køb af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at 

udøve lystfiskeri primært i Binderup Å. 

§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 

Foreningen kan være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund. 

§ 4.  OPTAGELSE AF MEDLEMMER 

Anmodning om optagelse i foreningen rettes skriftligt til bestyrelsen, der træffer endelig 

afgørelse, om ansøgeren kan optages som medlem. 

Æresmedlemmer kan på forslag af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. 

 

§ 5. INDSKUD OG KONTINGENT 

Der betales ved indmeldelsen et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og medlemstal. 

Kontingentet forfalder ved kassererens opkrævning. 

Indskud refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion. 



§ 6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION 

Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer inden et regnskabsårs udløb.  

Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent og ikke berigtiger restancen efter 8 dages 

skriftligt varsel, anses medlemskabet som ophørt.  

 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.  

Afgørelsen kan indankes til førstkommende, ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet 

optages som særskilt punkt på dagsordenen. 

§ 6 a. Foreningens medlemmer skal skriftligt orientere bestyrelsen, såfremt de ønsker at tage kontakt 

til en offentlig myndighed eller en lodsejer i forbindelse med forhold, som berører foreningens 

interesser ved foreningens fiskevande. 

Af orienteringen skal klart fremgå art og indhold af den påtænkte henvendelse til myndighed 

eller lodsejer. 

Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen. 

Skønner bestyrelsen, at en ønsket henvendelse er i strid med foreningens interesser, kan 

medlemmet pålægges at afholde sig fra at tage kontakt til den pågældende myndighed eller 

lodsejer. 

Kontaktes myndigheder eller lodsejer i modstrid med forbuddet, kan medlemmet ekskluderes. 

§ 6 b.   Bestyrelsen kan vedtage regler for fiskeri og færdsel langs foreningens fiskevand. 

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i november/december måned. Der 

indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovændringer dog 

med kvalificeret flertal, jfr. § 14. 

Kun medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. 

november. 

 



§ 8. DAGSORDEN 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, indskud og medlemstal. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse samt suppleant i henhold til pkt. 11. 

7. Valg af revisor samt suppleant i henhold til pkt. 13. 

8. Eventuelt. 

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, 

når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer det over for bestyrelsen med oplysning om 

det emne, der ønskes behandlet. 

Der indkaldes på samme måde som til ordinær generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. 

§ 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 

             Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 

 

             Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er                  

             bestemt i disse love. 

 

             Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af blot ét stemmeberettiget medlem  

             skal anordnes skriftlig afstemning. 

 

             Der føres en protokol med referat af det på generalforsamlingen passerede. Protokollen  

             underskrives af dirigenten. 

 

             Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes for den  

             samme generalforsamling. 

§ 11. BESTYRELSEN 

Den ordinære generalforsamling vælger foreningens bestyrelse samt en suppleant. Bestyrelsen 

leder og tegner foreningen, også ved køb og salg af fast ejendom. 



Bestyrelsen består af 1 formand og 4-6 bestyrelsesmedlemmer.  

Formanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.  

De 4-6 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.  

I lige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 2-4 bestyrelsesmedlemmer. 

I ulige år vælges tillige en suppleant for en 2-årig periode. 

Bestyrelsen vælger fra sin midte næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er tilstede. Beslutninger træffes 

ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 12. FORENINGENS REGNSKABSÅR 

Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober. 

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære 

generalforsamling til godkendelse. 

§ 13. REVISION 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor samt en suppleant. 

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Han har 

til enhver tid fri adgang til regnskab, bilag og beholdninger, og han skal inden 

generalforsamlingen forsyne regnskabet med sin påtegning. 

§ 14. LOVÆNDRINGER 

Ændring af disse love kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende 

stemmer for ændringen. Disse regler gælder også for fusioner. 

 FORENINGENS OPLØSNING 

Til foreningens opløsning kræves samme kvalificerede flertal som ved lovændringer. 

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, der er specielt indkaldt i dette øjemed. 

Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvordan foreningens aktiver skal 

fordeles. Dette afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. januar 2010. 

 


