
Generalforsamling  

I henhold til Farum Lystfiskerforenings vedtægter § 4, stk. 7, ind-

kalder bestyrelsen hermed medlemmerne til foreningens ordinære 
generalforsamling, som afholdes: 
 

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 1830 i "Fiskerhytten" 
 

Dagsorden 

1). Valg af dirigent.  

2). Formandens beretning. 

3). Kassereren fremlægger revideret  

  regnskab. 

4). Behandling af indkomne forslag.  

5). Bestyrelsen fremlægger forslag til  

  budget. 

6). Valg til bestyrelsen. 

7). Valg af suppleant, revisor samt 

  revisorsuppleant. 

8). Eventuelt. 

 

Ad. 1  Dirigenten oplyser om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og 

gyldighed. Der vælges 2 stemmetællere, såfremt behovet opstår. 

Ad. 4  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 2. marts 2016). 

Ad. 6  På valg er 

Formand: Ole Gammelmark (villig til genvalg)(2 år). 

 Bestyrelsesmedlem: Morten Søndergaard (villig til genvalg)(2 år). 

  Bestyrelsesmedlem: Andreas Holm Nielsen (villig til genvalg)(2 år). 

  Bestyrelsesmedlem: Lars ”Frø” Nielsen (villig til genvalg)(2 år). 

Ad. 7  På valg er  

 Bestyrelsessuppleant: Lucas Lund Msiska (villig til genvalg)(2 år). 

 Bestyrelsessuppleant: Christian Jørgensen (er flyttet til Jylland og 

 fratræder derfor). 

  Revisor Benny Jensen og revisorsuppleant Mogens Thomsen. 

  Begge villige til genvalg (1 år). 

Ad. 8  Mulighed for køb af nøgler  til Fiskeringen og SU. 

 Foreningen byder på øl/vand/kaffe/te samt blødt brød.  



  

 

Tilmelding til generalforsamlingen 

 

Før selve generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke. 

 

Spisningen finder sted i tidsrummet kl. 1830-1930. 

 

Der serveres gule ærter med kogeflæsk m.m. samt øl/vand og snaps. 

 

Ønsker du at deltage ved spisningen er det nødvendigt, at du tilmelder dig til: 

 

Morten Søndergaard på mail: info@farumlf.dk eller sender en SMS på tlf. 2512-

5169 senest mandag den 7. marts 2016. 

 

Vel mødt! 
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§ 4. Generalforsamlingen 

 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

 Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  

Stk. 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, angivende tid og 

sted, bekendtgøres i foreningens klubblad ”Kulmulen” med mindst 

14 dages varsel, eller på foreningens hjemmeside www.far umlf.dk 

med mindst 30 dages varsel.  

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-

samlingens afholdelse.  

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestem-

mer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt 

begærer dette over for formanden med angivelse af motiveret dags-

orden. 

Stk. 6. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling - angivende tid og 

sted - skal med motiveret dagsorden tilsendes samtlige medlemmer 

med mindst 14 dages varsel.  

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

 1). Valg af dirigent.  

 2). Formandens beretning.  

 3). Kassereren fremlægger revideret regnskab.  

 4). Behandling af indkomne forslag.  

 5). Bestyrelsen fremlægger forslag til budget.  

 6). Valg til bestyrelsen.  

 7). Valg af suppleant, revisor samt revisorsuppleant.  

 8). Eventuelt.  

Stk. 8. Til dirigent vælges en person, som ikke er medlem af bestyrelsen - 

og som ikke har egne forslag til afstemning. 

Stk. 9. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal - 

med mindre andet fremgår af vedtægterne.  

Ændringer af bestående vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de frem-

mødte medlemmer stemmer for de stillede ændringsforslag.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning 

ikke er begæret. 

Stk. 10. Sager, hvor blot ét medlem fremsætter krav herom, afgøres ved 

skriftlig afstemning. 

Hvor flere end det nødvendige antal personer opstiller til valg, fore-

tages ligeledes skriftlig afstemning. 

Stk. 11. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år  

 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.  

 Skiftevis 4 og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg.  

 I lige årstal vælges 

 Formand, juniorleder, 2 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. 

 I ulige årstal vælges 

 Kasserer, 3 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter.  


