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§ 1. Generelle bestemmelser 

§ 1, stk. 1. 

Foreningens navn er Farum Lystfiskerforening.  

§ 1, stk. 2. 

Foreningen har hjemsted på Farumgårds Allé 32, 3520  Farum.  

§ 2. Formål, opgaver og tilknytningsforhold 

Foreningens formål er 

§ 2, stk.1. 

 At fremme interessen for lystfiskeri.  

 At virke for udbredelsen af almindelig lystfiskerkultur.  

 At varetage medlemmernes interesser ved at medvirke til de bedste betingelser for at 
udøve lystfiskeri. 

Foreningens opgave er 

§ 2, stk. 2. 

 At arrangere fælles aktiviteter, herunder møder med foredrag, instruktion og lignende 
samt mindst tre årlige juniorarrangementer, til opnåelse af foreningens formål.  

Foreningen er medlem af 

§ 2, stk. 3. 

 Fiskeringen - Sjællands Sportsfiskersammenslutning (FR). 

 Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg (SU). 

 Dansk Havfisker Forbund (DHF). 

 Danmarks Naturfredningsforening (DN). 

 Foreningen Naturparkens Venner (FNV)(Naturparken mellem Farum og Slangerup) . 

 Danske Torpare (forening af danske med hus eller grund i Sverige) . 

 Kulturelt Samråd i Furesø Kommune. 

§ 3. Optagelsesbetingelser 

§ 3, stk. 1. 

Enhver kan blive medlem af Farum Lystfiskerforening.  

Ekskluderede medlemmer dog undtaget.  

§ 3, stk. 2. 

Anmodning om indmeldelse i Farum Lystfiskerforening skal ske skriftligt eller ved 
anvendelse af e-mail eller anden elektronisk metode til foreningens bestyrelse . 

Medlemskabet begynder, når foreningen har modtaget indmeldelsesgebyr og kontingent. 

For personer under 18 år skal anmodningen bekræftes af forældre eller værge.  

§ 3, stk. 3. 

Man kan optages som juniormedlem fra det fyldte 12. år - og som seniormedlem fra det 
fyldte 18. år. 

Medlemskab er bindende for ét år ad gangen - regnet fra 1. januar til 31. december. 
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§ 3, stk. 4. 

Familiekontingent omfatter kontingent for en samlet familie bosiddende på samme 
adresse. 

Familiekontingent udgør omtrent 1 ½ seniorkontingent. 

Familiens medlemmer deltager i foreningens aktiviteter i henhold til gældende 
bestemmelser. 

Dette indebærer, at familiemedlemmer under 12 år ikke har stemmeret på general -
forsamlinger, samt at disse ved deltagelse i foreningsarrangementer skal være ledsaget 
af et seniormedlem i familien. 

Hvert familiemedlem tildeles individuelt medlemsnummer, såvel internt i foreningen som i 
forhold til Fiskeringens og SU´s faciliteter.  

§ 3, stk. 5. 

Passivt medlemskab kan erhverves af alle med henblik på økonomisk støtte af Farum 
Lystfiskerforenings formål og virke.  

Passive medlemmer har dog ikke adgang til foreningens faciliteter og ingen stemmeret 
på generalforsamlinger. 

Kontingentet for et passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen . 

§ 3, stk. 6. 

Sponsormedlemskab kan tegnes af firmaer, institutioner og tilsvarende.  

Et sponsormedlemskab består af ét seniormedlemskab og ét link på foreningens 
hjemmeside. 

Kontingentet for et sponsormedlemskab fastsættes af bestyrelsen.  

§ 3, stk. 7. 

Pensionistmedlemmer, der var medlem pr. 1. marts 2005, betaler et kontingent svarende 
til foreningens udgifter til medlemskab af de i § 2, stk. 3 nævnte sammenslutninger. 

§ 3, stk. 8. 

Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen.  

Et æresmedlem er fritaget for betaling af kontingent.  

§ 4. Generalforsamlingen 

§ 4, stk. 1. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.  

§ 4, stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

§ 4, stk. 3. 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, angivende tid og sted, annonceres på 
foreningens hjemmeside - www.farumlf.dk - med mindst 30 dages varsel.  

§ 4, stk. 4. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 

http://www.farumlf.dk/
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§ 4, stk. 5. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 
mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette over for form anden med 
angivelse af motiveret dagsorden.  

§ 4, stk. 6. 

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling - angivende tid og sted - skal med 
motiveret dagsorden tilsendes samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.  

§ 4, 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. 

§ 4, stk. 8. 

Til dirigent vælges en person, som ikke er medlem af bestyrelsen - og som ikke har egne 
forslag til afstemning. 

§ 4, 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 fremmødte medlemmer 
stemmer for de stillede ændringsforslag.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning ikke er begæret.  

§ 4, stk. 10. 

Sager, hvor blot ét medlem fremsætter krav herom, afgøres ved skriftlig afstemning.  

Hvor flere end det nødvendige antal personer opstiller til valg, foretages ligeledes 
skriftlig afstemning. 

§ 4, 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.  
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§ 5. Foreningens ledelse 

§ 5, stk. 1. 

Til at lede foreningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af:  

Formand, kasserer, juniorleder samt 5 ordinære medlemmer.  

Herunder vælges 4 suppleanter, hvor 1. og 3. suppleanten følger formandens 
valgperiode, mens 2. og 4. suppleanten følger kassererens valgperiode.  

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter er 2 år. 

I samarbejde med og under ansvar for den øvrige bestyrelse varetager juniorlederen 
foreningens ungdomsarbejde. 

§ 5, stk. 2. 

Kun seniormedlemmer kan vælges til bestyrelsen.  

§ 5, stk. 3. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  

§ 5, stk. 4. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til varetagelse af særlige opgaver og  
arbejdsområder. 

§ 5, stk. 5. 

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder 
hertil. Formanden fastsætter dagsordenen - dog således - at der kan optages punkter på 
denne ved mødets begyndelse. 

§ 5, stk. 6. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede.  

§ 5, stk. 7. 

1. suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen, når et medlem ønsker at 
udtræde af bestyrelsen, eller hvis et medlem uden rimelig og acceptabel grund er 
udeblevet fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. 

2. suppleanten indtræder derpå som 1. suppleant. Ligeledes vil 3. og 4. suppleanten 
derpå indtræde som henholdsvis 2. og 3. suppleant.  

Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har kun stemmeret, når 
de er indtrådt i stedet for et ordinært medlem. 

§ 5, stk. 8. 

Der føres referat over det passerede på bestyrelsesmøderne.  

Ved hvert møde godkendes referatet af de tilstedeværende. 

En kopi af referatet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer - se 
ringbind/opslagstavle i klubhuset "Fiskerhytten". 

§ 6. Foreningens økonomi 

§ 6, stk. 1. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

§ 6, stk. 2. 

Formanden og kassereren er de eneste, der kan foretage økonomiske dispositioner på 
foreningens vegne. 
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På foreningens bankkonti kan formanden og kassereren hver for sig disponere.  

Kassereren fører løbende regnskab og giver på hvert bestyrelsesmøde en status. 

§ 6, stk. 3. 

Bestyrelsen udarbejder årligt et forslag til budget for det næste regnskabsår. Budgettet 
skal i sin form være opstillet i overensstemmelse med årsregnskabet.  

§ 6, stk. 4. 

For medlemskab af Farum Lystfiskerforening betales et indmeldelsesgebyr  ved 
indmeldelsen samt et årligt ordinært kontingent.  

I det årlige kontingent indgår betaling for medlemskab af de i § 2, st k. 3. nævnte 
sammenslutninger, som foreningen er tilsluttet.  

§ 6, stk. 5. 

Kontingentet, der betales forud til foreningen, følger kalenderåret og forfalder helårligt. 

Kontingentet opkræves enten som en betalingsanmodning til medlemmets bank, eller 
som et girokort. 

Betales foreningskontingentet ikke rettidigt  stoppes medlemmet og fornyet optagelse kan 
kun finde sted mod indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr foruden det årlige ordinære 
kontingent. 

§ 6, stk. 6. 

Kontingentet og indskudsbeløbet for juniorer, seniorer og familier udgør de på den årlige 
generalforsamling fastsatte beløb.  

Bestyrelsens forslag til kontingentændringer og indmeldelsesgebyr begrundes i det årlige 
budgetforslag - eventuelt som særlig specifikation. 

§ 6, stk. 7. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kontingentet, hvis den eller de sammenslutninger 
m.v., som foreningen er tilknyttet - jævnfør § 2, stk. 3 - forhøjer deres kontingent. 

§ 7. Udmeldelse og udelukkelse 

§ 7, stk. 1. 

Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved anvendelse af e-mail eller anden elektronisk 
metode til foreningens bestyrelse med en måneds varsel til den 31. december. 

Manglende betaling af kontingentet betragtes ikke som gyldig udmeldelse. 

§ 7, stk. 2. 

Hvis et medlem bevidst modarbejder foreningens formål, opgaver  eller arbejde - eller 
misbruger foreningens faciliteter, kan dette medlem, efter at vedkommendes sag er 
behandlet på et bestyrelsesmøde, udelukkes med omgående virkning.  

Bestyrelsens beslutning kan indankes for førstkommende generalforsamling. 

§ 8. Foreningens ophør 

§ 8, stk. 1. 

Foreningens ophør kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der som 
eneste punkt på dagsordenen har behandling af foreningens ophør.  

§ 8, stk. 2. 

Beslutning om foreningens ophør kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for 
dette. 
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§ 8, stk. 3. 

I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder foreningens midler ophjælpningen af fiske -
bestanden i danske farvande. 

 

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 

torsdag den 7. marts 2013 

 

 

 

Ole Gammelmark 

Formand 

Bjarne Jensen 

Dirigent 

Morten Søndergaard 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående vedtægter for Farum Lystfiskerforening er oprindelig godkendt som love og 
vedtægter på den stiftende generalforsamling den 24. oktober 1974 for 
"Sportsfiskerforeningen Nordvænget".  

Efterfølgende er de ændret ved generalforsamlingsbeslutninger den 10. januar 1979, den 
10. januar 1980, den 14. januar 1981, den 12. januar 1982, den 14. marts 1983 
(ekstraordinær generalforsamling), den 23. februar 1984, den 24. februar 1987, den 21. 
februar 1991, den 20. februar 1992, den 23. februar 1995, den 29. f ebruar 1996, den 20. 
februar 1997, den 19. august 1999 (ekstraordinær generalforsamling), den 24. februar 
2000, den 26. februar 2004, den 28. februar 2008, den 19. marts 2009, den 11. marts 
2010, den 8. marts 2012 og den 7. marts 2013. 


