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Bælternes Fiskeriforening

1

Senest opdateret 1. juli 2019

§1
Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening.
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for
andre fiskere samt over for offentlige myndigheder og private interesser, samt udvikle og deltage i
projekter til gavn for medlemmernes interesse.
§3
Foreningens aktive medlemmer består af registrerede erhvervsfiskere. Som aktivt medlem af
Bælternes Fiskeriforening er man automatisk medlem af Danmarks Fiskeriforening. Foreningen
kan endvidere optage andre medlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
Ved indmeldelse gives fuldmagt til at foreningen kan hente omsætningsoplysninger via
NaturErhvervstyrelsen.
Passive medlemmer kan optages.
Indmeldelse i foreningen kan ske hele året. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand
med mindst 18 måneders varsel til en 31. december. Jf.: DFPO´s vedtægter.
Medlemskabet ophører med skriftlig henvendelse, ved et medlems konkurs, umyndiggørelse, død
eller ved ophør af fiskeri.

§4
Foreningens medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent.
Bestyrelsen kan hvis det findes nødvendigt ændre kontingentet i løbet af året.

§5
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned.
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§6
Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til medlemmerne pr. E-mail.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.
Revideret regnskab kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Forslag, som ønskes behandlet
på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest d. 31. januar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller når 1/5 af
medlemmerne kræver dette.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.
§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Ved bestyrelsens formand.
4. Godkendelse af foreningens årsregnskab og fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (formanden vælges for 3 år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jfr. § 10
Medlemmer i forslag som opstilling til bestyrelsesvalg, sendes til bestyrelsen 8 dage forud
for generalforsamlingen.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
§8
På generalforsamlingen er alene foreningens aktive medlemmer stemmeberettiget.
Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt dog højst 2 pr. medlem.
Medlemmer i kontingentrestance til foreningen kan ikke stemme på generalforsamlingen.
§9
På generalforsamlingen kan samtlige medlemmer deltage. Ved afstemning, som efter et medlems
ønske skal være skriftlige, er alene aktive medlemmer, eller befuldmægtige for aktive medlemmer,
stemmeberettiget.
Bortset fra de i § 13 nævnte tilfælde, træffes beslutninger på foreningens generalforsamlinger ved
simpelt stemmeflertal.
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§10
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer og en formand. Bestyrelsesmedlemmer –
undtagen bestyrelsesformanden vælges for 2 år således, at 3 afgår i ulige år, og 3 afgår i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.
Formanden repræsenterer foreningen i Danmarks Fiskeriforenings bestyrelse, hvis denne
mulighed er til stede.
Bestyrelsen leder foreningens arbejde i forhold til generalforsamlings beslutninger og kan vedtage
alle foranstaltninger, som er nødvendige for at varetage foreningens formål.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst et flertal af bestyrelsen er til stede, enten personlig
eller ved en suppleant. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen er berettiget til at få refunderet alle foreningsforbundne omkostninger fra foreningen,
herunder til at modtage et af bestyrelsen fastsat honorar.

§11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens Formand er ansvarlig for regnskabsførelsen, men kan uddelegere arbejdet.
Foreningens midler indsættes til forrentning i anerkendt pengeinstitut eller på tilsvarende sikker
måde.
Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§12
Foreningens love kan kun ændres, når forslag herom er optaget på generalforsamlingens
dagsorden, jfr. §7
§13
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af foreningens
tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning skal foreningens midler efter generalforsamlingens beslutning gives til
formål, der kan hjælpe dansk fiskeri.
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§14
Disse love træder i kraft d. 1 januar 2006, efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 13 maj 2005.
Samtidig ophæves love for Fiskeriforeningen Kreds Syd, februar 1995 med tilhørende ændringer.

Middelfart d. 25. marts 2013
(Seneste vedtægtsændringer i §3, vedtaget ved generalforsamlingen d. 23 marts 2013)
Middelfart d. 10. marts 2011
(Seneste vedtægtsændring i §2, vedtaget ved generalforsamling d. 5 marts 2011)
Middelfart d. 23. februar 2012
(Seneste vedtægtsændring i § 4, vedtaget ved generalforsamling d. 18. februar 2012)
Middelfart d. 10. marts 2015
(Seneste vedtægtsændringer i §3 §4 §10 §11 §12, vedtaget ved generalforsamling d. 7. marts
2015)
Middelfart d. 1. juli 2019
(Seneste vedtægtsændringer i §3 §6 §7 §10, vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling d. 29.
juni 2019)
______________________________
Formand Allan Buch

______________________________
Palle Heinrich

______________________________
Frank Theodorsen

_____________________________
Sten Martinussen

______________________________
Jens Granlund
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