Vedtægter for Varde Sportsfiskerforening
Senest ændret på Varde Sportsfiskerforenings ordinære generalforsamling den 16. september 2021
§ 1 Foreningens navn:
Stk. 1. Foreningens navn er ”Varde Sportsfiskerforening”. Foreningen er stiftet i 1926 og har hjemsted i Varde.
Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund og Varde Å Sammenslutningen.
§ 2 Foreningens formål:
Stk. 1. Foreningens formål er at medvirke til at fremme vandmiljøet og fiskebestandene i Varde Å vandløbssystem
samt at skaffe medlemmerne fiskeret i Varde Å vandløbssystem i områder, der har naturlig tilknytning til Varde og
omegn.
Stk. 2. Foreningen skal arbejde for:
Ophjælpning af fiskebestanden i samarbejde med ”DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer”
Vandrefiskenes frie passage i vandløbssystemet
At gavne lyst- og sportsfiskeriet som rekreativ hobby gennem vandpleje og på alle øvrige relevante områder
At skabe rammer for foreningens øvrige klubaktiviteter ved erhvervelse og drift af fast ejendom som klubhus
og klækkeri m.v.
§ 3 Foreningens medlemmer:
Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, kan optages som medlem (medlemskategorier fremgår af § 4).
Kollektiv indmeldelse kan ikke finde sted. Medlemmerne forpligter sig til at virke i foreningens interesse og formål,
herunder læse og efterleve foreningens vedtægter, vision & målsætning samt regler, retningslinjer og politikker.
Stk. 2. Medlemskab/Årskort gælder fra købsdato til udgangen af februar måned det efterfølgende år.
Et medlem betragtes automatisk som udmeldt, såfremt årskort ikke er indløst til frist angivet på kortet.
Stk. 3. Ingen af foreningens medlemmer må, uden bestyrelsens accept, leje fiskevand, hvor det skønnes, at foreningen
har interesse.
Stk. 4. Som medlem af foreningen må man, i forbindelse med eget køb af fiskevand og ejerskifter m.v., hvor
foreningen har interesse, eller som deltager i private selskaber, konsortier og lignende, ikke opsige lejeaftaler
vedrørende fiskeret indgået med foreningen, ligesom man forpligter sig til også fortsat at udleje fiskeretten til
foreningen.
Stk. 5. Overholdes vedtægter, regler, retningslinjer, politikker og eventuelle fredninger ikke, kan bestyrelsen foretage
omgående eksklusion af et medlem. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet på førstkommende
generalforsamling. Et udmeldt eller ekskluderet medlem kan ikke gøre krav på Varde Sportsfiskerforenings aktiver.
Stk. 6. Et medlems ægtefælle/samlever/børn kan lejlighedsvis fiske på medlemmets kort på zone 1, 2 og 3 når fiskeriet
foregår i umiddelbar nærhed af medlemmet. Ledsagere er underlagt medlemmets fangstkvote.
Stk. 7. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemmet være fyldt 18 år. Bestyrelsen kan indtil næste
generalforsamling nægte optagelse af et nyt medlem eller udelukke uønskede medlemmer.
§ 4 Medlemskategorier:
Stk. 1. Foreningens medlemmer opdeles således: Unge og seniorer (18 år og derover) betaler fuldt kontingent.
Juniorer (til og med 17 år) betaler nedsat kontingent. Æresmedlemmer og førstegangsjuniorer er kontingentfrie.
Stk. 2. Ved junior forstås en person, der ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.
§ 5 Kontingent:
Stk. 1. Kontingent og kortpriser fastsættes årligt af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen, fiskeriopsynsmænd og æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 6 Generalforsamlingen:
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af februar måned året efter det kalenderår, generalforsamlingen omfatter.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage forud ved enten annoncering i ”Sportsfiskeren”, på Danmarks
Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk, på foreningens hjemmeside www.varde-

sportsfiskerforening.dk, direkte til medlemmerne via e-mail, eller ved annoncering i et af de områdedækkende
nyhedsmedier.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15.
januar.
Stk. 3. Alle vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal (se dog § 12 og § 13). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden har følgende faste punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab for foreningen
Indkomne forslag
Valg af formand eller kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Tildeling af Vandrefisken
Eventuelt
Øvrige punkter kan tilføjes dagsordenen, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der træffer alle beslutninger angående
ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger.
Stk. 6. På generalforsamlingen kan alene rettidigt indkomne medlemsforslag samt forslag fra bestyrelsen sættes under
afstemning. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
Vejledende afstemninger kan udelukkende foretages under punktet ”Eventuelt”. Såfremt ét medlem ønsker det,
foretages der skriftlig afstemning i forbindelse med personvalg og indkomne forslag.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30
medlemmer skriftligt begærer det og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes inden 1 måned efter
begæringens modtagelse.
§ 7 Regnskab:
Stk. 1. Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Der skal føres regnskab, løbende statusoversigt og
medlemskartotek. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisorerne forinden forelæggelse på
generalforsamlingen. Uanmeldt revision kan finde sted.
§ 8 Bestyrelsen:
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, 2
revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Ved generalforsamlingen afgår skiftevis 5 og 4 medlemmer, 1 revisor og samtlige suppleanter. Formand og
kasserer, der vælges på generalforsamlingen, afgår skiftevis af hensyn til kontinuiteten.
Stk. 3. Der tages referat af afholdte bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tegner foreningen og disponerer over foreningens
midler i dennes interesse under ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsens bemyndigelse dækker bl.a.:
Optagelse og eksklusion af medlemmer
Fastsættelse af kontingent og kortpriser
Erhvervelse af nyt fiskevand
Fastsættelse af mindstemål, fangstbegrænsning, fiskemetoder og særfredninger
Fastsættelse af ordensregler
Nedsættelse af udvalg når det skønnes aktuelt, under hensyntagen til foreningens formål og drift
Fastsættelse af tidspunkter og mål for el-fiskeri, klækkeri og udsætninger
Indstilling af æresmedlemmer over for generalforsamlingen
Udtaleret om foreningsanliggender over for myndigheder, presse og lignende

§ 9 Ordensregler:
Stk. 1. Lystfiskeren har kun ret til en sti langs åen. Korn og højt græs må ikke betrædes. Der skal tages hensyn til
bredejerne i alle tilfælde. Kørende må kun benytte vejene og skal parkere hensynsfuldt. Fiskekroge, papir, flasker,
fiskeline og lignende må ikke henkastes. Ruser må ikke berøres. Hunde må ikke medbringes. Undermålsfisk,
nedfaldsfisk og fredede fisk skal genudsættes.
§ 10 Foreningens hus:
Stk. 1. Foreningens hus står til rådighed for alle medlemmer til bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, kurser og lignende
aktiviteter foreningen vedrørende.
Stk. 2. Udgifterne til husets vedligeholdelse og drift betales af foreningen. Bestyrelsen kan pålægge brugerne en afgift
til dækning af driftsudgifterne.
Stk. 3. Bestyrelsen, eller en af den udpeget tilsynsmand, fører overordnet tilsyn med huset. Der udfærdiges
ordensregler for brug og pasning af huset. Disse regler skal være opslået i huset.
§ 11 Juniorafdelingen:
Stk. 1. Foreningens juniorarbejde sker i et tæt samarbejde med seniorbestyrelsen. Foreningen søger til stadighed at
skabe grobund for en aktiv juniorafdeling ved at uddanne juniorledere på Danmarks Sportsfiskerforbunds kurser.
Juniorgruppen afgør selv, i samråd med seniorbestyrelsen, på hvilket niveau juniorarbejdet skal foregå.
Stk. 2. I samarbejde med et medlem, udpeget af seniorbestyrelsen, tilrettelægger juniorgruppen aktiviteter, der
tilgodeser juniorafdelingens interesser.
§ 12 Foreningens vedtægter:
Stk. 1. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 3⁄4 af de afgivne
stemmer er for vedtægtsændringen.
Stk. 2. Overtrædelse af foreningens love og vedtægter anmeldes til fiskeriopsynsmændene eller bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer herefter beslutning om påtale eller eventuel eksklusion.
§ 13 Foreningens opløsning:
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8
dages mellemrum og begge med 3⁄4 majoritet stemmer for opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så
fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens virke. Hvilke specifikke formål
besluttes på den opløsende generalforsamling.

