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§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er SYDDANSKE LYSTFISKERE. Foreningens hjemsted er Sønderborg.

§ 2 Formål
Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (herefter kaldet DSF) og har til formål at fremme
vilkårene og interessen for lystfiskeri ved …
- at virke som paraplyorganisation for foreninger og klubber, der har lystfiskeri og beslægtede interesser som deres hovedformål.
- at støtte fiskeudsætninger eller vandplejearbejde i de alsiske fiskevande med en del af medlemskontingentet, evt. gennem medlemskabet af A.N.A. og Sønderjysk Ørredfond.
- at virke for udbredelse af den almindelige lystfiskerkultur.
- at styrke fællesskab og kammeratskab i foreningen ved afholdelse af fisketure, fiskekonkurrencer,
foredrags- og filmaftener etc.
- i det hele taget at varetage medlemmernes lystfiskermæssige interesser.

§ 3 Optagelse af foreninger og klubber
Som forenings- eller klubmedlem under Syddanske Lystfiskere kan optages enhver forening eller klub, der
virker efter § 2 - dog forudsat bestyrelsens godkendelse, jævnfør § 6.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Syddanske Lystfiskere ved aflevering af skriftlig ansøgning.

§ 3b Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver - dog forudsat bestyrelsens godkendelse jævnfør § 6.
Anmodningen om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem eller kassereren ved aflevering af udfyldt indmeldelsesblanket, som kan downloades fra web-side eller ved henvendelse (personligt, telefon, e-mail) til
kassereren.
Ved optagelse i foreningen modtager medlemmet et indbetalingskort, der med gyldig kvittering fungerer
som midlertidigt medlemskort.
Opkrævningen vil dække kontingent til Syddanske Lystfiskere, kontingent til DSF inklusive bladet “Sportsfiskeren” samt bidrag til vandpleje i henhold til gældende takster ifølge § 4. Desuden kan opkrævningen
indeholde særbidrag til de klubber, det nye medlem har valgt at være medlem af og for hvilke der gælder
sådanne.
Ved betaling har medlemmet anerkendt og forpligtet sig til at overholde foreningens Vedtægter og bestemmelser. Misligholdelse kan medføre ekskludering.
Først når betaling er modtaget, kan kassereren tilmelde det nye medlem i DSF, hvorefter man har ret til
gældende ydelser herfra, f.eks. kommende numre af ”Sportsfiskeren”.

§ 3c Støttemedlem
Foreningen opererer fra 2003 med begrebet ”støttemedlem”. Et støttemedlem er et passivt medlem, som
ikke er fuldbyrdet medlem af foreningen, idet der gælder flg. begrænsninger:



Støttemedlemmet er ikke medlem af DSF og modtager derfor ikke ”Sportsfiskeren” eller andre
ydelser herfra.
Støttemedlemmet har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
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Støttemedlemmet modtager foreningens mail og kan deltage i Syddanske Lystfiskeres lukkede
arrangementer, dog uden at være præmieberettiget, og kan ej heller få point-tilskrivning i løbende
fiskekonkurrencer.
Støttemedlemmet betaler det på generalforsamlingen vedtagne minimumskontingent, idet der dog
gerne må betales mere.

§ 4 Kontingenter
Kontingentopkrævninger udsendes primo januar, og skal betales senest 31. januar.
Står et medlem fortsat i restance den 15. februar, betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen, og fornyet optagelse kan herefter kun ske mod betaling af fuldt kontingent. Taksterne fastsættes på den ordinære generalforsamling i november, og omfatter …
- Årskontingent for medlemskab. Herunder evt. rabatordninger for forskellige kontingentgrupper som
f.eks. pensionist, junior, familiemedlem og støttemedlem.
- Medlemsforeningers eller -klubbers særegne medlemsbidrag.
- Årsbidrag til fiskeudsætning og vandpleje.
Kassereren overfører løbende de opkrævede særegne medlemsbidrag til de af kasserne i de respektive
medlemsforeninger eller -klubbers oplyste bankkonti.
Kassereren stiller et til enhver tid opdateret medlemskartotek til rådighed for kassererne i de respektive
medlemsforeninger eller -klubber.

§ 5 Foreningers eller klubbers udmeldelse af Syddanske Lystfiskere
Udmeldelse af foreningen kan kun ske pr. en 31. december, og skal være foreningens formand skriftligt i
hænde senest 1. oktober. Den skriftlige udmeldelse skal indeholde afstemningsresultatet fra afstemninger
blandt foreningens eller klubbens registrerede medlemmer på et årsmøde samt et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. Afstemningsresultatet skal fra begge årsmøder vise et flertal med mindst 2/3 af de
fremmødte for en udmeldelse af Syddanske Lystfiskere.

§ 5b Medlemmers udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan kun ske pr. en 31. december, og skal være foreningens kasserer skriftligt i
hænde senest 1. december. Man har herefter intet krav på foreningen.
Ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.

§ 6 Ledelse
Foreningen ledes af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer hver for sig de tilsluttede foreninger/klubber og er udpeget/valgt på et møde i de
respektive klubber/foreninger. Generalforsamlingen godkender disse som bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen har desuden tilknyttet 2 revisorer, hvis opgave er at revidere regnskab og bogføring for såvel
Syddanske Lystfiskere som for samtlige tilsluttede klubber.
Formanden, næstformanden, kassereren samt 2 revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for en
2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Formanden og 1 revisor vælges på ulige år. Kassereren, næstformanden og 1 revisor vælges på lige år.
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Bestyrelsesmedlemmerne, som kommer fra hver af de foreninger eller klubber, der er under paraplyen,
indstilles på de enkelte foreningers eller klubbers årsmøder, der finder sted hvert år forud for generalforsamlingen. Disse indgår som bestyrelsesmedlemmer i Syddanske Lystfiskeres bestyrelse.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan tilknytte en sekretær, der fungerer som referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Bestyrelsen afholder 4 årlige ordinære bestyrelsesmøder. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter
behov.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal - i tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når bestyrelsen fuldtallig.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved et ordinært bestyrelsesmedlems forfald.
Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for førstkommende generalforsamling ved skriftlig anmodning til formanden.

§ 7 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år senest ved udgangen af november måned. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer
over 18 år excl. støttemedlemmer.
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af ordstyrer.
Valg af stemmetællere.
Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
Formandens beretning.
Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
Eventuelle beretninger fra klubformænd og aktivitetsformænd.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingenter jf. § 4.
Valg af formand på ulige år.
Valg af næstformand på lige år.
Valg af kasserer på lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleant.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette overfor formanden med angivelse af dagsorden.
Dagsorden ved den ekstraordinære generalforsamling:
1.
2.
3.

Valg af ordstyrer.
Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
Indkommet(ne) forslag.

Indvarsling til ordinær generalforsamling såvel som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst
14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem via foreningens web-side eller udsendelse af email til det enkelte medlem, og meddelelsen skal angive dagsorden. Planlagte vedtægtsændringer skal
anføres i indkaldelsen.
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Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Alle afgørelser på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal –
beslutninger om lovændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt eet eller flere medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 7b Foreningers og klubbers årsmøde
Hver forening og klub under Syddanske Lystfiskere afholder mindst et årsmøde, hvor alle medlemmer af
den pågældende forening eller klub inviteres til at deltage. Årsmøde afholdes senest 8 dage før ordinær
generalforsamling i Syddanske Lystfiskere. Indkaldelse til årsmøde sker med mindst 8 dages varsel ved
udsendelse af e-mail, opslag på web-side eller på opslagstavle ved klublokale.
Dagsorden ved årsmøderne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af ordfører.
Formandens beretning.
Valg af formand.
Valg af kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af repræsentant til Syddanske Lystfiskere.
Valg af suppleant.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af særegent bidrag for medlemskab af forening eller klub.
Eventuelt.

Formanden vælges i ulige år. Kassereren vælges i lige år.

§ 8 Midlertidige beslutninger
Bestyrelsen kan indtil forelæggelse for førstkommende generalforsamling vedtage midlertidige bestemmelser, som er i overensstemmelse med foreningens interesser.

§ 9 Medlemmers leje af fiskevand
Foreningens medlemsklubber eller -foreninger eller personlige medlemmer må ikke leje eller søge leje af
fiskevande, som er lejet af anden forening, der er tilsluttet DSF. Overtrædelse af denne bestemmelse kan
medføre udelukkelse af foreningen og DSF.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret starter 1. november og slutter 31. oktober.
Foreningens pengemidler skal indsættes på konto i lokalt pengeinstitut eller girokonto, hvorfra de kun kan
hæves mod formandens eller kassererens kvittering.
Øvre grænse for kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen, og alle udgifter over kr. 2.000,- skal attesteres
af formanden.
Hver enkelt klub under Syddanske Lystfiskere fører selvstændigt regnskab og dagligt bogholderi over dennes aktiviteter under skyldig hensyntagen til eget informationsbehov samt overordnet til Syddanske Lystfi-
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skeres regnskab. Klubbernes regnskaber indgår således i Syddanske Lystfiskeres hovedregnskab. Forklaring
til enkeltposter kan ske i noter til regnskabet. Revisionens anbefalinger skal følges. Al bogføring og alle
regnskaber stilles til rådighed for revisionens gennemsyn.
De enkelte klubber kan vælge selv at udføre dagligt bogholderi og regnskabsførelse eller lade dette udføre
af kassereren for Syddanske Lystfiskere.
Kassereren udarbejder årsregnskab og status til generalforsamlingen. Der afholdes årsregnskabsmøde med
revisorer efter årsregnskabets udarbejdelse, men inden generalforsamlingen.
Stk. 2 - Revisionens omfang
Revision af foreningens regnskab foretages af de på generalforsamlingen i Syddanske Lystfiskere valgte
revisorer og skal omfatte at:
1. Der foreligger bilag for alle indtægter og udgifter.
2. Alle indtægter og udgifter er bogført korrekt og kun medtaget en gang.
3. Den bogførte kassebeholdning er til stede.
4. Indestående på bankkonti er dokumenteret ved opkald til netbank eller udskrift herfra.
5. Regnskabet er rigtigt ført og giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.
Revisorerne skal hertil have alt materiale udleveret samt gives adgang til foreningens netbank.
Regnskabet godkendes ved underskrift og påtegning af ovenstående punkter 1 – 5, samt hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkning eller ej og i givet fald hvilke.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn.

§ 11 Klubbernes aktiviteter
En klub under Syddanske Lystfiskere kan ikke optage lån på vegne af Syddanske Lystfiskere til aktivitetens
gennemførelse.
De enkelte foreninger og klubber under SDL er som nævnt under § 10 Regnskab selv ansvarlige for eget
bogholderi og regnskabsførelse og hermed også for økonomien i aktiviteterne. Med andre ord kan eventuelt tabsgivende aktiviteter ikke forventes dækket af Syddanske Lystfiskere.

§ 12 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
I sådant tilfælde påhviler det den siddende bestyrelse at realisere foreningens aktiver, hvorefter provenuet
overdrages til Sønderjyllands Ørredfond eller til anden organisation, der varetager lystfiskeriets interesser.
Ved opløsning af en klub under Syddanske Lystfiskere overgår et eventuelt provenu til Syddanske Lystfiskere.

§ 13 Revision af Vedtægter og bestemmelser
Enhver revision af dette regelsæt skal bekendtgøres skriftligt til medlemmerne – evt. via e-mail.
Lovene er vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. november 2010 og senest revideret på generalforsamlingen 22. november 2018.
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Bestemmelser for Alsiske Kystfiskeres års- og pointkonkurrencer
Alsiske Kystfiskere har særskilte års- og pointkonkurrencer, for hvilke der gælder følgende:

Generelle Bestemmelser
1)

Deltagere skal være medlem af Syddanske Lystfiskere og kunne fremvise medlemsbevis og fisketegn
(for hvem dette kræves). Alle deltager på lige vilkår, med undtagelse af støttemedlemmer, som ikke er
præmie- eller pointberettiget jvf. § 3c.

2)

Konkurrencernes løbetid og sted er årsperioden fra 16. nov. til 15. nov. (begge dage inkl.) og omfatter
nedenstående fisk fanget i saltvand indenfor foreningens område, som er: Kysten rundt om Als samt
kysten fra Skomagerhus i syd til Kolding Havn i nord. Fiskeri fra flydende fartøjer / genstande er ikke
tilladt.

3)

Fangsterne omfatter laks/havørred, regnbueørred, torsk og hornfisk (sidstnævnte tæller dog kun i
pointkonkurrencen), og skal være fanget på sportslig vis fra kysten, dvs. fangstredskabet skal være 1
stang, hjul, line og agn.

4)

Fangsttidspunkt skal naturligvis være udenfor fredningstiden, og der kan ikke indvejes laks eller havørred i fredningsperioden, som p.t. er 16. nov. til 15. jan. (Regnbueørred kan indvejes hele året).

5)

Mindstemål fastsættes med udgangspunkt i Saltvandsfiskeriloven, således at foreningen godt kan fastsætte konkurrencemål, som ligger højere end lovens bestemmelser. De til enhver tid konkret gældende mål fremgår af foreningens hjemmeside.

6)

Konditionstabel for laksefisk skal være overholdt – se værdierne på foreningens hjemmeside.

7)

Vægtlighed afgøres ved, at korteste fisk vinder.

8)

Torsk skal ved indvejningen være opskåret, og alle indvolde skal være fjernet.

9)

Årsafslutning og præmieoverrækkelse finder sted ved et arrangement i nov. / dec.

ÅRSKONKURRENCEN
1)

Indvejningen skal ske ved foreningens vejere (navn og adresse iflg. foreningens hjemmeside) eller ved
fremsendelse af vejeseddel. Fangsten skal være vejet på autoriseret vægt.
Vejesedlen skal være underskrevet af såvel medlemmet som vægtens ejer, og skal være foreningens
vejere i hænde senest 8 dage efter fangstdagen, dog senest 18. november.

2)

Præmier:

LAKS/HAVØRRED præmieres for 1., 2. og 3. største fisk,
REGNBUEØRRED præmieres for 1. og 2. største fisk og
TORSK præmieres ligeledes for 1. og 2. største fisk.

POINT-KONKURRENCEN
1)

De enkelte ture planlægges af turudvalget, som samtidig fastsætter præmiestørrelser og startgebyrer.
Der vil være en turleder, som står for det praktiske, og programmer bekendtgøres på foreningens
hjemmeside.

2)

Deltage-betingelser:
a)

Tilmelding gøres på angivet tid og sted som beskrevet i programmet i medlemsbladet. Er man forhindret i at møde op, kan tilmelding ske telefonisk til turlederen forud for turen.
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3)

b)

Deltagergebyret betales ved turens start, og i tilfælde af telefonisk tilmeldelse ved nærmeste lejlighed, f.eks. næste gang man deltager. Der må ikke være skyldige turgebyrer pr. 31. oktober af
hensyn til årsregnskabet.

c)

Medlemskontingent skal være betalt forud for deltagelse i foreningsture. Medlemsbevis skal kunne forevises på forlangende.

d)

Indvejningstidspunkt skal overholdes – ellers tildeles ingen point iflg. punkt 5.

På hver tur præmieres 3 laksefisk (laks/hav-/regnbueørred set under eet) og 2 torsk.
EKSTRA: I tilgift til ovenstående vil alle laksefisk på min 2,5 kilo fanget på pointture tildeles en ekstra
præmie. Denne overrækkes i forbindelse med årsafslutningen.

4)

Til årsafslutningen præmieres en foreningsmester samt en 2. og 3. plads, idet vinderne findes som
dem, der sammenlagt har opnået flest point ved årets pointture i henhold til nedenstående pointsystem (heraf også navnet “pointmester”).

5)

Point-system:
Laks / havørred / regnbueørred:
Torsk (opskåret og renset):
Hornfisk over 50 cm:

10 point + 2 point for hver hele 100 gram.
5 point + 1 point for hver hele 100 gram.
1 point.

Eks: Havørred på 1.195 gram tildeles 10 + 2x11 = 32 point.
Torsk på 705 gram tildeles 5 + 7 = 12 point.
Den enkelte fisker får kun point for een fisk i hver af de 3 grupper pr. pointtur.
PS: Fisk fanget på pointture kan tilmeldes årskonkurrencen efter dennes regler.
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Bestemmelser for Sønderjyllands Småbådsklubs konkurrencer
Sønderjyllands Småbådsklub har særskilte konkurrencer, for hvilke der gælder følgende:

Generelle bestemmelser
1)

Deltagere skal være medlem af Syddanske Lystfiskere og kunne fremvise medlemsbevis og fisketegn
(for hvem dette kræves). Alle deltager på lige vilkår, med undtagelse af støtte-medlemmer, som ikke er
præmie- eller pointberettiget jvf. § 3c.

2)

Konkurrencernes løbetid og sted er årsperioden fra 16. nov. til 15. nov. (begge dage inkl.) og omfatter
nedenstående fisk fanget i saltvand indenfor foreningens område, som er: Den danske del af farvandet
syd for en linie mellem Årøsund og Assens i nord og vest for en lodret linie igennem Marstal på Ærø.

2b) Der må ikke fiskes i Nybøl Nor regnet fra Egernsundbroen og nordpå samt i Dyvig og Mjels Vig med
”Snævringen” mod vest som den vestlige afgrænsning under klubbens såvel interne som åbne konkurrencer.
3)

Fangsterne omfatter 3 kategorier: Laks/havørred/regnbueørred, torsk/sej og fladfisk. Disse skal
være fanget på sportslig vis fra båd, dvs. fangstredskabet skal være 1 stang, hjul, line og agn. Der må
højst fiskes med 6 stænger fra samme båd. Under Forårskonkurrencen må der fiskes med et
ubegrænset antal stænger.

3b) Præmier uddeles således, at der kun kan uddeles 1 (en) præmie pr. betalende medlem uanset antallet
af stænger og personer i båden pr. fiskekategori. Dette gælder ved alle klubbens såvel lukkede som
åbne ture og konkurrencer.
Der uddeles ligeledes kun 1 (en) præmie pr. fiskende enhed pr. tur eller arrangement pr. fiskekategori
uanset turens eller arrangementets varighed.
4)

Fangsttidspunkt skal naturligvis være udenfor fredningstiden, og der kan ikke indvejes laks eller havørred i fredningsperioden, som p.t. er 16. nov. til 15. jan. (regnbueørred kan indvejes hele året).

5)

Mindstemål fastsættes med udgangspunkt i Saltvandsfiskeriloven, således at foreningen godt kan fastsætte konkurrencemål, som ligger højere end lovens bestemmelser. De til enhver tid konkret gældende mål fremgår af hjemmesiden.

6)

Konditionstabel for laksefisk skal være overholdt – se værdierne på hjemmesiden.

7)

Vægtlighed afgøres ved, at korteste fisk vinder.

8)

Torsk/sej skal ved indvejningen være opskåret, dog må halsen ikke være skåret over og alle indvolde
skal være fjernet.

9)

Årsafslutning og præmieoverrækkelse finder sted ved et arrangement i nov. / dec.

ÅRSKONKURRENCEN
1)

Indvejningen skal ske ved foreningens vejere (navn og adresse iflg. hjemmesiden) eller ved fremsendelse af vejeseddel. Fangsten skal være vejet på autoriseret vægt. Vejesedlen skal være underskrevet
af såvel medlemmet som vægtens ejer og skal være foreningens vejere i hænde senest 8 dage efter
fangstdagen, dog senest 18. november.

2)

Præmier:

LAKS/HAVØRRED præmieres for største fisk.
TORSK præmieres ligeledes for største fisk.
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POINT-KONKURRENCEN
1)

De enkelte ture planlægges af udvalget for trolling- og småbådsfiskeri, som samtidig fastsætter præmiestørrelser og startgebyrer. Der vil være en turleder, som står for det praktiske, og programmer
bekendtgøres på hjemmesiden (forum).

2)

Deltage-betingelser:
a)

Tilmelding gøres på angivet tid og sted som beskrevet i programmet i forummet. Er man forhindret i at møde op, kan tilmelding ske telefonisk til turlederen eller via forum forud for turen.

b)

Deltagergebyret betales ved turens indvejning, og i tilfælde af telefonisk tilmeldelse ved nærmeste lejlighed, f.eks. næste gang man deltager. Der må ikke være skyldige turgebyrer pr. 31. oktober af hensyn til årsregnskabet. Tilmelding er bindende, hvis man ikke har meldt fra igen senest 1
time før arrangementets start.

c)

Medlemsbevis skal kunne forevises på forlangende. Der skal som minimum være et medlem med i
båden. Derefter må der medtages gæster i et passende omfang. Det er dog kun medlemmer, der
kan være med i point-konkurrencen, og dermed være præmieberettigede ved årsafslutningen.

d)

Der må kun fiskes fra båden. Der må ikke fiskes fra kysten.

e)

Indvejningstidspunkt skal overholdes - ellers tildeles ingen point iflg. punkt 5. Fisk kan medtages af
anden person.

f)

Fisk skal ved indvejningen være i en pæn stand, og de må ikke være frosne eller have været frosset ned. Torsk/ sej må ikke være halsskåret.

g)

De personer, der står for indvejningen, er øverste myndighed under hele arrangementet. Deres
afgørelser i tvivlssager er gældende og kan ikke ankes til anden instans.

3)

Præmierne på pointturene skal til enhver tid afspejle det indkomne deltagergebyr. 75 % af deltagergebyret vil blive fordelt ud som præmier. Der kan set på årsbasis således ikke uddeles præmier for en
større sum end det samlede deltagergebyr. Såfremt der ved et arrangement ikke kan udbetales præmie til begge kategorier, overgår det eller de præmiebeløb til Sønderjyllands Småbådsklubs egen
kasse.

4)

Til årsafslutningen præmieres en foreningsmester samt en 2. og 3. plads, idet vinderne findes som
dem, der sammenlagt har opnået flest point ved årets pointture i henhold til nedenstående pointsystem (heraf også navnet “pointmester”).

5)

Point-system:
Laks / havørred / regnbueørred:
Torsk / sej (opskåret og renset):
Fladfisk:

10 point + 2 point for hver hele 100 gram
5 point + 1 point for hver hele 100 gram
5 point + 1 point for hver hele 100 gram

Eks: Havørred på 1.195 gram tildeles 10 + 2x11 = 32 point
Torsk på 705 gram tildeles 5 + 7 = 12 point
Den enkelte fisker får kun point for een fisk i hver af de 3 grupper pr. pointtur.
PS: Fisk fanget på pointture kan tilmeldes årskonkurrencen efter dennes regler.
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Bestemmelser for Alsiske Fluefiskeres konkurrencer
1. For at deltage i konkurrencen skal du være medlem af Alsiske Fluefiskere.
2. Fiskene skal være fanget på flue fisket på ordinært fluegrej. Det vil sige AFTM-klassificeret fluegrej.
3. Der kan kun indvejes kystfangede havørreder, som overholder Fultons konditionsformel.
Mindstemålet for havørreder er dog mindst 42 cm.
4. Der fiskes om 3 præmier. 1 førstepræmie, 1 andenpræmie og 1 tredjepræmie. Vær opmærksom på,
at førstepræmien kun udloddes ved fangst af havørred på minimum 60 cm.
Hvis 2 fisk har samme vægt, vinder den korteste fisk. Er der også lighed her, findes vinderen ved
lodtrækning mellem de 2.
Vinderne vil blive offentliggjort ved Syddanske Lystfiskeres årsafslutning/ juleafslutning ultimo
november måned.
5. Konkurrencernes løbetid og sted er perioden fra 16. januar til 15. november (begge dage inkl.) og
omfatter havørred fanget i saltvand i danske farvande. Fiskeri fra flydende fartøjer/genstande er
ikke tilladt.
6. Indvejningen skal ske ved foreningens vejere (navn og adresse iflg. foreningens hjemmeside) eller
ved fremsendelse af vejeseddel. Fangsten skal være vejet på autoriseret vægt. Vejesedlen skal være
under-skrevet af såvel medlemmet som vægtens ejer og skal være foreningens vejere i hænde
senest 8 dage efter fangstdagen, dog senest 18. november. Husk også billeddokumentation.
7. Hver deltager kan kun deltage med 1 (en) havørred i konkurrencen. Indvejede fisk kan dog under
hele konkurrencens forløb erstattes af senere fangster.
8. Havørred til indvejning må ikke være renset eller have været nedfrosset. Rensede eller tidligere
nedfrosne ørreder afvises.
9. Fisk skal indvejes hurtigst muligt efter fangsten. Fisk, der ikke er friske, kan afvises.
10. Ved tvivl kan konkurrencens kontaktpersoner kontaktes. Disse kan ligeledes fortage indvejning i
denne konkurrence.
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Bestemmelser for Sportsfiskerforeningen Als
§1
Stk. 1 Foreningens navn:

Sportsfiskerforeningen “ALS”

Stk. 2 Foreningens hjemsted:

Sønderborg
§2

Stk. 1 Foreningens formål:
-

At varetage medlemmernes interesser.
At leje egnede ferske fiskevande.
At være selvstændig underforening i Syddanske Lystfiskere.
At medlemmerne er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund.
At skabe så gode betingelser som muligt for sporten, samt at virke for udbredelse af almindelig
sportsfiskerkultur.
§3

Stk. 1 Optagelse af medlemmer, medlemsbevis
Som medlemmer kan optages ethvert medlem af Syddanske Lystfiskere.
Anmodning om optagelse rettes til kassereren for Syddanske Lystfiskere.
Kvittering for kontingentindbetaling eller det af Danmarks Sportsfiskerforbund udstedte bevis for medlemskab af foreningen er gyldigt som medlemsbevis af foreningen.
§4
Stk. 1 Medlemmers rettigheder og pligter
Medlemskab af foreningen giver ret til fiskeri i de af foreningen lejede fiskevande.
Foreningens vedtægter samt regler for fiskeri i de af foreningen lejede fiskevande og andre bestemmelser
offentliggøres på foreningens hjemmeside www.sportsfiskerforeningenals.dk
Medlemmet er forpligtet til at anerkende og overholde disse.
§5
Stk. 1 Udmeldelse og eksklusion af medlemmer
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 31. december og skal ske skriftlig til kassereren for Syddanske
Lystfiskere inden 1. december.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder gældende love, foreningens vedtægter, regler og
bestemmelser eller i øvrigt modarbejder foreningens interesser.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.
§6
Stk. 1 Medlemskontingent
Enhver, der optages som medlem af foreningen, skal betale et årligt medlemskontingent til foreningen.
Medlemskontingent opkræves som en del af kontingentet til Syddanske lystfiskere og overføres herfra
løbende til foreningens bankkonto.
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Stk. 2 Kontingentsatser
Kontingentsatser for det kommende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte reducerede kontingentsatser for indmeldelse i løbet af året, eller at det indbetalte kontingent samtidigt gælder som kontingent for det efterfølgende år, hvis foreningen ikke længere
skal svare kontingent til sammenslutninger o. lign. for det pågældende år.
Stk. 3 Æresmedlemmer
Personer, der har ydet en ekstraordinær og mangeårig indsats eller på anden vis har haft en særlig betydning for foreningen, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer modtager en hædersnål samt diplom og er livsvarigt kontingentfrie.
Kontingentfriheden indbefatter foreningens udgifter til alle sammenslutninger og organisationer.
§7
Stk. 1 Foreningens ledelse, valg og sammensætning af bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær og kan nedsætte udvalg.
Valgperioden er 2 år. Formanden, 1 bestyrelsesmedlem og suppleanten afgår de ulige år, kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år.
Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleanten afgår i første funktionsår, foretages nyvalg for 1 år på
førstkommende generalforsamling.
Stk. 2 Konstituering og offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Resultatet heraf offentliggøres umiddelbart derefter på foreningens hjemmeside.
Stk. 3 Tegningsret, prokura og andre ledelsesrettigheder
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og er på nær foreningens opløsning bemyndiget til at
føre og afslutte alle forhandlinger, der er bindende for foreningen.
Formand og kasserer er meddelt prokura til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens
midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
Tegningsret men ikke prokura kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet bestyrelsesmedlem.
De tegningsberettigede har pligt til at holde bestyrelsen informeret om alle indgåede forpligtelser.
Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser til regulering af forhold, der ikke er fastlagt af eller strider mod
disse vedtægter, og som er i overensstemmelse med fiskeriet og foreningens interesser.
§8
Stk. 1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er altid beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Stk. 2 Indkaldelse, afholdelse og dagsorden
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes i november hvert år.
Indkaldelse sker pr e-mail til hvert medlem til den af medlemmet oplyste e-mailadresse og på foreningens
hjemmeside med mindst 4 ugers varsel og med følgende dagsorden:
1.
2.

Valg af ordstyrer.
Bemærkninger til protokol fra sidste års generalforsamling.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Formandens beretning.
Regnskab forelægges til godkendelse.
Valg til bestyrelsen:
(ulige år) a/ Valg af formand
b/ Valg af 1 bestyrelsesmedlem
c/ Valg af 1 suppleant
(lige år) a/ Valg af kasserer.
b/ Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af repræsentant til Syddanske Lystfiskere.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt

Formanden eller i hans forfald næstformanden eller et andet medlem af bestyrelsen indleder forhandlingerne og leder valget af ordstyrer.
Stk. 3 Indsendelse af forslag
Forslag og andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal sammenkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig motiveret
anmodning herom.
Stk. 5 Stemmeret, valg og afstemningsprocedure
Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Et fraværende medlem kan kun vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn.
Vedtægtsændringer – med undtagelse af § 13 – kræver 2/3 flertal.
Andre generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Kampvalg afgøres ved skriftlig afstemning på alle kandidater samlet, andre beslutninger kan træffes ved
håndsoprækning.
Ved kampvalg skrives det antal navne på stemmesedlen, som der er brug for.
Stemmesedler med flere eller færre kandidatnavne påført er ugyldige.
Hvis formandens beretning eller det fremlagte regnskab forkastes, annulleres resultatet af håndsoprækningen, og der foretages en skriftlig afstemning.
Viser denne et flertal for at forkaste beretningen/regnskabet, suspenderes generalforsamlingen, og bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger
efter.
Der afholdes da kun valg af bestyrelse.
Når dette er sket, kan den suspenderede generalforsamling fortsætte med de øvrige punkter, der meddeles
medlemmerne sammen med indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
§9
Stk. 1 Regnskabsår og økonomi
Foreningens regnskabsår går fra 1. november året før og til 31. oktober.
Foreningens midler skal henstå i et herværende pengeinstitut, i hvilket alle indgående beløb skal indsættes,
og hvorfra de kun kan hæves mod formandens eller kassererens kvittering.
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Bestyrelsen fastsætter øvre grænse for den kontante beholdning.
§ 10
Stk. 1 Regnskab og revision
Revision af foreningens regnskab foretages af de på generalforsamlingen i Syddanske Lystfiskere valgte
revisorer og skal omfatte at:
1. Der foreligger bilag for alle indtægter og udgifter.
2. Alle indtægter og udgifter er bogført korrekt og kun medtaget en gang.
3. Den bogførte kassebeholdning er til stede.
4. Indestående på bankkonti er dokumenteret ved opkald til netbank eller udskrift herfra.
5. Regnskabet er rigtigt ført og giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.
Revisorerne skal hertil have alt materiale udleveret samt gives adgang til foreningens netbank.
Regnskabet godkendes ved underskrift og påtegning af ovenstående punkter 1 – 5, samt hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkning eller ej og i givet fald hvilke.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn.
§ 11
Stk. 1 Klubhus
Foreningens klubhus tilhører Sportsfiskerforeningen Als og danner basis for foreningens aktiviteter.
Stk. 2 Råderet
Så længe alle medlemmer af Syddanske Lystfiskere på lige vilkår bidrager til klubhusets drift og vedligehold,
har Syddanske Lystfiskere og andre underforeninger heraf samt deres medlemmer råderet over klubhuset
på lige vilkår.
Stk. 3 Drift og vedligehold, udlejning og regnskab
Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligehold samt fastsætter regler for udlejning af klubhuset.
Udlejning kan uden bestyrelsens godkendelse ikke ske til andre end Syddanske Lystfiskeres medlemmer.
Regnskab over indtægter og udgifter til drift og vedligehold af klubhuset indgår i årsregnskabet for
Syddanske Lystfiskere.
§ 12
Stk. 1 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning og ændringer af denne paragraf kan kun besluttes af 2 på hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de mødte stemmer for dette.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den siddende bestyrelse for samtlige foreningens disponible midler
indkøbe fiskeyngel eller sættefisk til udsætning i fiskevande inden for foreningens område.
§ 13
Stk. 1 Bekendtgørelse af vedtægterne
Enhver revision af disse vedtægter skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt pr e-mail til hvert
medlem til den af medlemmet sidst oplyste e-mailadresse.
Stk. 2 Dato og gyldighed
Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen d. 14. november 2018, fra hvilken dato de er
gyldige og erstatter alle tidligere udgaver.
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Bestemmelser for Als Flyderne
Als Flyderne afvikler ikke særskilte konkurrencer.
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