Vedtægter for Varde Å Sammenslutningen (Godkendt på rep.møde den 25/3-2020)

Foreningens formål og opgaver
§ 1. Varde Å Sammenslutningens formål er at fremme vandmiljøet og fiskebestandene i Varde Å Systemet,
naturen i de tilhørende ådale samt administrere kvoten til hjemtagning af et antal laks (laksekvoten) fra
Varde Å Systemet.
Stk. 2. Varde Å Sammenslutningen sikrer dette ved at arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde
mellem lodsejere, lystfiskere og andre relevante aktører med interesse i Varde Å Systemet.
§ 2. Varde Å Sammenslutningen ansøger og forvalter laksekvoten for Varde Å Systemet jf.
Vadehavsbekendtgørelsen1. Dette indebærer at Varde Å Sammenslutningen er ansvarlig for:
1) Inden for gældende tidsfrister og såfremt det er muligt at ansøge om en kvote til hjemtagning af
laks fra Varde Å Systemet
2) At betingelserne for at oppebære en kvote2 overholdes, hvilket betyder at Varde Å
Sammenslutningen skal sikre:
a. Et tilstrækkeligt antal gennemførte vandplejeprojekter,
b. Medvirke til opfiskning af gydemodne laks og havørred m.v.,
c. Medvirke til udsætning af laks og havørred m.v.,
d. At alle fangster indberettes efter gældende regler
e. Det nødvendige og tilstrækkelige opsyn således at lakseregulativet til enhver tid overholdes
f. At kvoten overholdes, således at der ikke hjemtages flere fisk samlet eller pr. person end
tilladt
3) Varde Å Sammenslutningen skal sikre, at alle medlemmer bidrager aktivt til gennemførelse af de
ovenfor nævnte punkter a. til f. Sammenslutningens vandplejekoordinator og opsynskoordinator
udarbejder handleplaner herfor.

Medlemmer, ind- og udmeldelse samt medlemmers forpligtelser
§ 3. Varde Å Sammenslutningen er en åben sammenslutning af fiskeriberettigede3. Det betyder at som
medlemmer kan optages lystfiskerforeninger, lodsejerforeninger samt enkelt lodsejere, der besidder eller
råder over fiskeret i Varde å vandløbssystem.
Stk. 2. Alle medlemmer er suveræne i egne anliggender, bortset fra situationer, hvor det er Varde Å
Sammenslutningen, der besidder rettighederne eller har forpligtelsen på medlemmernes vegne.
Stk. 3. Enkelt lodsejere kan ikke afgive retten til at lade sig repræsentere i Sammenslutningen til en lejer af
vedkommendes fiskevand. Ligeledes kan lodsejerforeninger eller lystfiskerforeninger kun optages ved
fremlæggelse af godkendte vedtægter, hvoraf fremgår at foreningen er oprettet enten som
lodsejerforening eller lystfiskerforening.
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Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og visse sydjyske vandløb
Betingelserne er konkretiseret i tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Varde Å vandsystem, Fiskeridirektoratet
3
Ved fiskeriberettigede forstås medlemmer af lystfiskerforeninger, personer som har erhvervet et døgnkort via en
lystfiskerforening og lodsejere og de personer, som lodsejer giver tilladelse til at fiske på sin ejendom.
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Stk. 4. Lystfiskerforeninger skal for at være medlem af Varde Å Sammenslutningen være åbne foreninger i
den forstand, at der er muligt for alle, at blive medlem. Hvis foreningen har et begrænset antal
medlemmer4, skal det være muligt at tilmelde sig en venteliste, som til hver en tid er tilgængelig for
offentligheden, således at man kan følge hvilken plads på ventelisten, man har.
§ 4. Det påhviler det enkelte medlem selv at søge optagelse i Sammenslutningen. Nye medlemmer optages
løbende ved godkendelse på sammenslutningens førstkommende møde efter henvendelse om optagelse.
Man er medlem, når der foreligger dokumentation for betalt indmeldelsesgebyr og kontingent samt
dokumentation for hvilket fiskevand, man er fiskeriberettiget til.
Stk. 2. Udmeldelse af Sammenslutningen kan finde sted med 3 måneders varsel til et regnskabsårs
afslutning. Udtræder et medlem af Sammenslutningen, kan medlemmet ikke gøre krav på
Sammenslutningens aktiver. Sammenslutningen må ikke optage lån. Der påhviler ikke Sammenslutningens
medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der måtte påhvile Sammenslutningen.
§ 5. Ingen forening eller enkeltperson tilsluttet Varde Å Sammenslutningen må forsøge at leje fiskevand
inden for andre foreningers interesseområder; ej heller ved opsigelse af fiskevand eller ved at rette
henvendelse til lodsejere, før den opsagte forening har godkendt en henvendelse. Såfremt en forening eller
en enkeltperson foretager en sådan handling, vil eksklusion finde sted. Eksklusionen kan indankes for
repræsentantskabet.
Stk. 2. Lodsejere og lodsejerforeninger er frit stillet, hvad angår udlejning af fiskevand

Øverste myndighed, stemmeret, kontingent, repræsentantskabsmødet m.v.
§ 6. Varde Å Sammenslutningens øverste myndighed er et repræsentantskab, der består af en
repræsentant fra hver af de tilsluttede foreningers bestyrelser samt 1 repræsentant for samtlige enkelt
lodsejere.
Stk. 2. Sammenslutningens bestyrelse består af repræsentanterne, der vælger en formand og en kasserer.
Formandens plads erstattes af en anden repræsentant fra den forening, formanden repræsenterer.
Formand og kasserer er på valg skiftevis hvert andet år.
Stk. 3. Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen med ansvar over for repræsentantskabet.
Stk. 4. De aktuelle medlemmer af Varde Å Sammenslutningen og hvem, der repræsenterer dem, er angivet i
bilag 1 til vedtægterne. Bilaget ajourføres årligt i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 5. Idet formanden påtager sig hvervet, træder vedkommende ud af rollen som repræsentant for en
enkelt forening og skal dermed i alle henseender arbejde for Varde Å Sammenslutningens medlemmer som
helhed.
Stk. 6. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Foreninger og lodsejere kan, ud over repræsentanten, sende
én eller flere deltagere til Sammenslutningens møder. Det er alene repræsentanten, der har stemmeret til
møderne.
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Nørholm fiskerklub og Hessel, Hodde, Hulvig Lystfiskerforening har et begrænset antal medlemmer.

§ 7. Nye medlemmer betaler 1.000 kr. ved optagelse i Sammenslutningen. Det årlige kontingent fastsættes
af repræsentantskabet i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Kontingentet skal være indbetalt inden
1. april.
Stk. 2. Lodsejere eller lodsejerforeninger, betaler ikke for optagelse i Sammenslutningen.
Lodsejerforeninger betaler det almindelig årlige kontingent og enkeltlodsejere betaler 20% heraf.
Stk. 3. Eventuelle udgifter ud over hvad der kan dækkes af kontingentet fordeles af bestyrelsen mellem de
tilsluttede foreninger og lodsejere. Enkeltlodsejere tæller her som én forening.
§ 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned på et hensigtsmæssigt sted
efter bestyrelsens skøn. Dagsordenen skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
Beretning fra eventuelle udvalg
Kassereren fremlægger regnskab
Kassereren fremlægger et budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand eller kasserer
Valg af vandplejekoordinator og opsynskoordinator
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Fastsættelse af beløb for dag- og årskort
Eventuelt

Stk. 2. Repræsentantskabet indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden for mødet samt eventuelle indkomne forslag til behandling på mødet. Forslag fra
medlemmerne, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest
en måned før afholdelse af repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Alle afstemninger på repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmøder sker ved stemmeflerhed. Alle
repræsentanter har 1 stemme. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt fra foreningen.
Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, når et flertal i bestyrelsen skønner det
nødvendigt eller når 3/4 af de stemmeberettigede fremsætter en skriftlig begæring herom over for
formanden. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af årsag til medlemmerne senest 14 dage før
mødet.
Stk. 5. Vandplejekoordinatoren har til opgave at varetage den overordnede planlægning og koordinering af
det samlede vandplejearbejde med henblik på at sammenslutningens vedtagne handlingsplan for vandpleje
realiseres.
Stk. 6. Opsynskoordinatoren har til opgave at koordinere opsynsarbejdet således, at der er det nødvendige
og tilstrækkelige samt kvalificerede opsyn på alle strækninger af Varde Å Systemet, som er omfattet af
Sammenslutningen.

Forvaltningen af tilladelse til fiskeri og hjemtagning af et antal laks i Varde Å vandsystem

§ 9. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af et antal laks – laksekvoten - gives jf. fiskerilovens § 305 til en åben
sammenslutning af fiskeriberettigede. Tilladelsen til fiskeri og hjemtagning af et antal laks gælder alene for
det vand, som medlemmerne af Varde Å Sammenslutningen råder over. De fiskeriberettigede kan deltage i
fiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen.
Stk. 2. Sammenslutningen har ikke vedtaget særlige vilkår for laksefiskeriet. Det er således de vilkår, der til
enhver tid er fastlagt af Fiskeristyrelsen, som er gældende for fiskeri og hjemtagning af laks i det fiskevand,
der er omfattet af Varde Å Sammenslutningen. Det betyder:
a) At der kan hjemtages en laks pr. person så længe der er en ledig kvote
b) At lodsejere, der er medlem af Sammenslutningen, som fiskeriberettiget personligt kan hjemtage 1
stk. laks uanset hvor mange meter fiskevand vedkommende råder over
Stk. 3. Sammenslutningen forholder sig ikke til hvilke aftaler, der er mellem de enkelte lystfiskerforeninger
som lejere af fiskevand og de enkelte lodsejere og/eller lodsejerforeninger. Kun gælder fortsat 1 stk. laks
pr. person pr. sæson så længe der er ledig kvote.

Nedlæggelse af foreningen m.v.
§ 10. Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kan kun ske på det årlige repræsentantskabsmøde eller på et
ekstraordinært indkaldt repræsentantskabsmøde; og såfremt 2/3 dele af de fremmødte
stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.
§ 11. Regnskabsåret er perioden for den 1. januar til den 31. december. Regnskabet afleveres til revision
senest den 1. februar.
§ 12. Ophævelse af Varde Å Sammenslutningen kan kun ske med tilslutning fra tre-fjerde dele af alle
stemmeberettigede. Ophæves Sammenslutningen skal dens midler anvendes til gydegrus og udlægning
heraf i Varde Å vandløbssystem.

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. marts 2020.

/Henning Haahr Pedersen
Formand for Varde Å Sammenslutningen
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Fiskeriloven; Lovbekendtgørelse nr. 261 af 21/03/2019

Bilag 1. Medlemsliste for Varde Å Sammenslutningen 1. januar 2020

Lodsejer- og lystfiskerforeninger, som hver repræsenterer 1 stemme:
Varde Sportsfiskerforening, repræsenteret ved formanden
Grindsted Sportsfiskerforening, repræsenteret ved formanden
Sydvestjysk Sportsfiskerforening, repræsenteret ved formanden
Lystfiskerforeningen Aros, repræsenteret ved formanden
Nørholm Fiskeklub, repræsenteret ved formanden
Hessel, Hodde, Hulvig Lystfiskerforening
Mølby-Eg Lodsejerforening, repræsenteret ved formanden
Starup-Houborg Lodsejerforening, repræsenteret ved formanden
Hodde Lodsejerforening, repræsenteret ved formanden
Lodsejer Peter Nissen

