VEDTÆGTER
For
Albertslund SportsfiskerKlub
Paragraf 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Albertslund SportsfiskerKlub. Klubbens hjemsted er:
Langagergaard, Gammel Landevej 48, 2620 Albertslund.
Klubbens postadresse er formandens.

Paragraf 2. Formål.
Det er klubbens formål at:
 fremme sports- og lystfiskeriet i lokalområdet.
 varetage medlemmernes interesse ved udøvelse af sports- og lystfiskeri.
 virke for udbredelse af almindelig sports- og lystfiskerkultur.
 Udbrede kendskab til sports- og lystfiskeri blandt børn og unge.

Paragraf 3. Medlemskaber.
Klubben er medlem af:
 Danmarks Sportsfisker Forbund (DSF).
 Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS).
 Sjællandske Sport og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg (SU)
Paragraf 4. Indmeldelse.
Indmeldelse i Albertslund Sportsfiskerklub foregår ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
Paragraf 5. Generalforsamling.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne
skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden. Indvarsling til en
generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel. Indvarsling skal angive dagsorden og offentliggøres på
klubbens hjemmeside samt sendes til den af det enkelte medlem oplyste e-mail adresse, sammen med
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foreningens reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår, bestyrelsens beretning samt
bestyrelsens forslag.
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest lørdagen inden generalforsamlingen.
Klubbens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling
og behandles som et forslag på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.
Afgørelser på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt
stemmeflertal.
Beslutning om opløsning af klubben kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for
forslaget.
Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle betalende medlemmer.
Referat af generalforsamlingen udsendes hurtigst muligt.
Paragraf 6. Bestyrelse.
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på minimum 3 personer, samt minimum 1
suppleant og 1 revisor for et år ad gangen. Revisor kan ikke sidde i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af minimum:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen forestår ledelse af klubben mellem to ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen
konstituerer sig selv og fordeler de øvrige forretninger mellem sig. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
med de til bestyrelsesmøder fremmødte medlemmer. Beslutninger inden for bestyrelsen afgøres ved
almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen
kan ekskludere medlemmer, der skader eller miskrediterer klubben. Beslutninger herom kan indankes
for en generalforsamling ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/3 af medlemmerne. .
Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Over klubbens
bankindeståender tegner kassereren dog alene.

Paragraf 7. Kontingenter.
Kontingent er:
Familie (*/max. 2 seniorer)
Seniorer (fyldt 18 år)
Juniorer (under 18 år)

:
:
:

kr. 750,- årligt
kr. 500,- årligt
kr. 250,- årligt

Indmeldelsesgebyr er:
Familie:
kr. 105,Seniorer:
kr. 85,Juniorer:
kr. 50,-
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*/ Et familiekontingent kan kun omfatte familiemedlemmer med samme bopæl og familiekontingentet
kan maksimum bestå af to seniorer (fyldt 18 år).
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte det årlige kontingent, når det holdes inden for en stigning på
ikke over 5%.
Seniorkontingent beregnes fra og med måneden efter, at en junior er fyldt 18 år. Kontingentet betales
helårligt for perioden 1/1 - 31/12. Ved betaling af kontingent efter forfald betales et gebyr på 50,- kr.
To måneder efter forfald, hvor ASK endnu ikke har modtaget kontingent og rykkergebyr, vil
medlemmet automatisk blive udmeldt af ASK og også af DSF, VSS, SU m.fl. Foreninger som klubben
kollektivt er medlem af.
Ny optagelse i klubben kan derefter kun finde sted ved indbetaling af nyt gebyr.
Paragraf 8. Regnskab.
Kassereren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter.
Regnskabsåret er kalenderåret.
På den ordinære generalforsamling forelægges driftsregnskab og status i revideret stand og
underskrevet af bestyrelsen. Kassereren opbevarer formuen i et pengeinstitut, og har mulighed for at
have en kontantbeholdning svarende til kontingentet for 4 gange familiemedlemskab, liggende på sin
bopæl.
Paragraf 9. Lån af aktiver.
Regler for benyttelse af klubbens udstyr fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden varsel ændre i
disse regler. Bestyrelsen kan fratage ethvert medlem af klubben retten til at benytte klubbens udstyr,
hvis udlånsreglementet overtrædes.
Paragraf 10. Opløsning.
I tilfælde af opløsning af Albertslund Sportsfiskerklub tilfalder klubbens midler Danmarks Sportsfisker
Forbund til ophjælpningen af fiskebestanden i danske vande.

Vedtægter senest ændres den:
9.1.2002
8.1.2003
5.3.2009
17.2.2010
23.2.2011

Side 3 af 3

