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§ 1.

Foreningens navn er Støvring Lystfiskeriforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2.

Det er foreningens formål gennem leje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve
sportsfiskeri, at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens fiskevande samt arrangere fisketure
og igangsætte vinterarrangementer. Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelsen af
almindelig sportsfiskerkultur, herunder forståelse for, at udlegede fisk bør genudsættes.
Hele året rundt må der ved medefiskeri ikke bruges ormekroge mindre end 2/0.

§ 3.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der er bemyndiget til eventuelt at nægte optagelse.
Medlemstallet kan begrænses efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 4.

Personer kan optages som juniormedlemmer og kan som sådan stå til og med det år, hvor medlemmet fylder 18 år. Juniorer har samme rettigheder som de øvrige medlemmer, bortset fra, at de ikke
har stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen. Juniormedlemmerne
kan vælge deres egen talsmand/talsgruppe, som varetager deres interesser overfor/sammen med
foreningens bestyrelse. Kontingentfastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i tidsrummet november/januar efter bestyrelsens bestemmelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Valg til bestyrelsen.
6 Valg af bilagskontrollant.
7 Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år.
8 Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, eller når mindst 1/5
af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.
Indvarsling til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.
Alle afgørelser på, en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Eventuel
opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på

en særlig generalforsamling, indkaldt med dette ene formål. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 8 dage forinden.

§ 6.

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 suppleant og 1
bilagskontrollant for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer. På den o rdinære generalforsamling vælges f ormand, kasserer, bilagskontrollant.
I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bilagskontrollant.
I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed
gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den for resten af sæsonen kan udelukke
et medlem, der har overtrådt foreningens vedtægter eller optrådt groft usportslig.
Endvidere kan udelukkes medlemmer, som ved deres adfærd på vej til eller under fiskeri ikke tager
fornødent hensyn til lodsejernes interesser såsom afgrøder, husdyr, hegn og veje m.v.

§ 7.

Regnskabsåret er fra 23. november til 22. november.

§ 8.

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Indskud betales ved optagelse. Kassereren opkræver kontingent via netbank-/bankindbetaling. Er kontingentet ikke betalt inden den
1. januar, og anden aftale ikke foreligger, betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 9.

Foreningens medlemmer skal under fiskeri altid være i besiddelse af gyldigt fiskekort, og skal på
forlangende fremvise kortet for enhver, der selv fremviser kontrolkort eller gyldigt fiskekort.

§ 10.

Medlemmer af foreningen må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har
tilhørt foreningen eller anden forening under Lindenborg Å Sammenslutningen.

§ 11.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande, derunder
regler for salg af dagkort.

§ 12.

Alle lodsejerne er gratis medlemmer af foreningen. Lodsejerne og disses nære familie har ret til at
fiske i foreningens fiskevande, men skal under fiskeriet altid være i besiddelse af lodsejerkort.

§ 13.

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens midler forholdsvis mellem de til den tid
værende lodsejere.

Vedtaget på generalforsamling den 3. december 1974, med ændringer vedtaget på
generalforsamlingerne 1976, 1986, 1994, 1996, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008, 2013 og 2014

