”Vedtægter for AARHUS LYSTFISKERFORENING Stiftet 1935”.

Foreningens navn og hjemsted.
1.
Foreningens navn er Aarhus Lystfiskerforening.
Navnet forkortes ALF og udtales som 3 enkeltbogstaver A L F.
2.
Foreningens hjemsted er Aarhus.
I praksis bruges formandens postadresse.

Foreningens formål.
3.
Det er foreningens formål:
- At sikre medlemmerne adgang til godt og varieret fiskevand til lyst- og sportsfiskeri.
- At varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udøvelse af lyst- og sportsfiskeri.
- At deltage i udsætnings- og vandplejearbejde, alene og i samarbejde med andre med
samme interesser.

Medlemmer.
4.
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen kan optages og forblive medlem af foreningen.
5.
Foreningens medlemmer er gennem deres medlemskab af ALF, foreningsmedlem af Danmarks
Sportsfiskerforbund (DSF).
DSF står for opkrævning af kontingent indbetaling for medlemskab af ALF.
Medlemskort udskrives fra DSF’s hjemmeside efter kontingentbetaling er registreret.
Det er medlemmets ansvar at være i besiddelse af gyldigt medlemskort.
6.
Medlemmet skal holde foreningens medlemsservice informeret om ændringer i medlemskabet.
Herunder ændringer af adresse, mail og telefonnumre samt udmeldelse af foreningen.
7.
Et medlem som ikke har betalt kontingent rettidigt, slettes som medlem af foreningen.
8.
Et medlem, som ikke repræsenterer foreningen på god vis, ikke respekterer vedtægterne eller
handler mod beslutninger som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen.
En eksklusion kan indankes for den følgende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.
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Generalforsamling.
9.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
10.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned og skal indkaldes med
mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside samt sendes til medlemmers oplyste
mail-adresse.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, oplysning om forslag der skal behandles og oplysning
om valg.
11.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra bestyrelsen ved formanden.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kassereren.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år, 3 vælges i ulige år).
8. Valg af 2 suppleanter (hvert år).
9. Valg af 2 revisorer (hvert år).
10. Eventuelt.
12.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsendes til formanden
senest den 1. oktober i det år generalforsamlingen afholdes. Det skal fremgå hvem der stiller
forslaget.
13.
Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen, skal offentliggøres for medlemmerne på foreningens
hjemmeside senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.
14.
Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
Kun medlemmer med gyldigt medlemskort eller anden dokumentation for indbetalt kontingent,
kan deltage.
Alle forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed, enten ved håndsoprækning eller hvis et
medlem kræver det, ved skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
15.
Der tages referat fra alle generalforsamlinger.
Referat underskrives af referenten samt dirigenten og godkendes af bestyrelsen på
førstkommende bestyrelsesmøde.
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16.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden med 3 ugers varsel, hvis 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af en dagsorden, anmoder herom.
Ligeledes kan formanden på eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som gælder for en ordinær
generalforsamling.

Bestyrelse.
17.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges for en 2 årig periode.
18.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
19.
Formanden leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger som er
vedtaget af generalforsamlingen.
Formanden træffer dispositioner for den daglige drift af foreningen.
20.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst et bestyrelsesmøde hvert
kvartal.
Sammen med mødeindkaldelsen, fremsendes dagsorden for mødet.
For afholdelse af beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde, skal mindst 4 medlemmer af bestyrelsen
være fremmødt.
21.
Der tages referat fra alle bestyrelsesmøder.
Referater fra bestyrelsesmøder underskrives af referenten og godkendes af bestyrelsen på næste
bestyrelsesmøde.
22.
Foreningens bestyrelse kan efter behov nedsætte udvalg og uddelegere opgaver til udvalg eller
enkeltpersoner.
23.
Bestyrelsesmedlemmer får efter indbetaling af kontingentet til DSF, refunderet et tilsvarende
beløb og er derfor reelt kontingentfrie.
Bestyrelsen kan i rimeligt omfang refundere kørsels- og rejseudgifter i forbindelse med aftalt
foreningsarbejde.
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Hæftelse.
24.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, medlemmer af bestyrelsen eller andre nogen form
for personlig hæftelse.

Regnskab.
25.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september i det følgende år.
26.
Kassereren fører foreningens regnskab.
Bestyrelsen giver kassereren fuldmagt til at foretage banktransaktioner i den daglige drift.
27.
Bestyrelsen orienteres løbende om foreningens økonomi og underrettes om eventuelle
ekstraordinære forhold som har eller skønnes at få konsekvenser for foreningens økonomi.
28.
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskabet.
Revisorerne skal have det afsluttede regnskab med bilag senest 3 uger efter regnskabsårets
afslutning.
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne forud for fremlæggelse på den årlige
generalforsamling.
Det reviderede regnskab og budget kan rekvireres fra kassereren forud for afholdelse af den
ordinære generalforsamling.

Kontingent.
29.
Kontingentet er helårligt og fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent i indmeldelsesåret.

Regler for fiskeri.
30.
Medlemmers familie indtil det fyldte 14 år, fisker gratis som gæst i foreningens egne vande i
følge med medlemmet. Alderen på gæster skal kunne dokumenteres.
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31.
Medlemmer kan ved henvendelse til medlemsservice eller et bestyrelsesmedlem, købe
gæstekort til en pris som fastsættes af generalforsamlingen.
Kortet er gyldigt i foreningens egne fiskevande, for 1 person ifølge med et foreningsmedlem.
Som hovedregel kan et medlem købe op til 6 gæstekort årligt.
Medlemmer som således medtager en gæst ved foreningens fiskevande, skal oplyse gæsten om
foreningen og opfordre gæsten til selv at blive medlem af ALF.
32.
Gæster er under medlemmets ansvar, er underlagt vedtægterne og alle gældende regler for
fiskeri i ALF vande skal følges.
33.
Det er ethvert medlems pligt selv at holde sig orienteret om og overholde gældende
myndighedsbestemmelser som fredningstider, fredningsbælter, mindstemål og lignende i
forbindelse med udøvelse af Lyst- og sportsfiskeriet.
34.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for fiskeri i foreningens fiskevande.
35.
Medlemmerne har pligt til, på opfordring, at fremvise fangst og medlemskort for hinanden og for
myndighedernes kontrollanter - herunder foreningens egne fiskeriopsynsmænd.
36.
Som medlem har man indberetningspligt for fangst af laks og havørred fra foreningens
fiskevande. Indberetning foretages på foreningens hjemmeside.
Øvrige fangster (udover laks og havørred) kan også indberettes på hjemmesiden. Dette er dog
frivilligt og ikke et krav.
37.
Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde søge at erhverve fiskevand
lejet af foreningen eller af anden forening under DSF.
Overtrædelse kan medføre eksklusion af foreningen.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.
38.
Til at opløse foreningen kræves 2/3 af samtlige medlemmers stemmer.
Hvis det således besluttes at opløse foreningen, skal alle foreningens midler overdrages til
Fonden til Fiskeriets Fremme under Danmarks Sportsfiskerforbund.
39.
Ændring af gældende vedtægter skal vedtages på en generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 25. November, 2015.
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