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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. 

 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. 
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§ 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 ekstra- ordinært 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 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der som minimum består af 1 formand, 1 
næstformand, 1 kasserer samt 1 repræsentant fra hver af de tilsluttede foreninger. Bestyrelsen kan 
efter behov udvides med 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer. 

Repræsentanterne fra de tilsluttede foreninger vælges på årsmødet/generalforsamlingen i de 
respektive foreninger. Protokol fra disse møder fremlægges på generalforsamlingen som 
dokumentation for valgene. 

Alle andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 bilagskontrollanter vælges på den årlige generalforsamling. 
Formand, næstformand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. 

Alle valg er 2-årige. Genvalg kan finde sted. 

Formanden, eventuelle ekstra bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant vælges på ulige år. 
Kassereren, næstformanden og 1 bilagskontrollant vælges på lige år. 

Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv bl.a. med valg af sekretær og kan nedsætte udvalg. 

Bestyrelsen afholder 4 årlige ordinære bestyrelsesmøder samt ekstraordinære bestyrelsesmøder efter 
behov. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når bestyrelsen fuldtallig repræsenteret. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. 

Der føres protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøder og generalforsamling. Sekretæren 
varetager opgaven som referent. 

Referater fra bestyrelsesmøder forelægges efterfølgende bestyrelsen til godkendelse. 
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Referater fra generalforsamlingen underskrives af sekretær samt ordstyrer og resume fremlægges af 
sekretæren på næst følgende generalforsamling. 

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens 
afgørelser kan indankes for førstkommende generalforsamling ved skriftlig begrundet 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. Valg af ordstyrer. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Resume af protokol fra sidste generalforsamling. 
4. Formandens beretning. 
5. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab. 
6. Eventuelle beretninger fra klubformænd og aktivitetsformænd. 
7. Indkomne forslag. 
8. Fastsættelse af kontingenter jf. § 4. 
9. Valg af formand (ulige år). 
10. Valg af næstformand (lige år). 
11. Valg af kasserer (lige år). 
12. Valg af eventuelle ekstra bestyrelsesmedlemmer (ulige år). 
13. Valg af 1 bilagskontrollant. 
14. 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. Valg af ordstyrer. 
2. Resume af protokol fra sidste generalforsamling. 
3. 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 e-mail til det enkelte medlem, og meddelelsen skal angive dagsorden. Planlagte 
vedtægtsændringer skal anføres i indkaldelsen. 

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 et 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. Valg af ordfører. 
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2. Formandens beretning. 
3. Valg af formand. 
4. Valg af kasserer. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af repræsentant til Syddanske Lystfiskere. 
7. Valg af suppleant. 
8. Indkomne forslag. 
9. Fastsættelse af særegent bidrag for medlemskab af forening eller klub. 
10. Eventuelt. 

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

§ 8 Ledelsesrettigheder 

Bestyrelsen i Syddanske Lystfiskere kan indtil forelæggelse på førstkommende generalforsamling 
vedtage midlertidige bestemmelser, som ikke strider mod disse vedtægter, og som er i 
overensstemmelse med fiskeriet og foreningens interesser. 

Foreningerne under Syddanske Lystfiskere kan på deres årsmøder vedtage selvstændige vedtægter, 
som ikke strider mod disse vedtægter, og som er i overensstemmelse med fiskeriet og foreningens 
interesser. 

Bestyrelserne i foreningerne under Syddanske Lystfiskere kan vedtage bestemmelser til regulering af 
forhold, der ikke er fastlagt af eller strider mod disse eller egne vedtægter, og som er i 
overensstemmelse med fiskeriet og foreningens interesser. 

Foreningerne og bestyrelserne har pligt til at holde medlemmerne opdaterede om de til enhver tid 
gældende vedtægter og bestemmelser ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside eller ved 
udsendelse af e-mail til hvert enkelt medlem. 

Ved uoverensstemmelser er Vedtægter for Syddanske Lystfiskere gældende. 
 

§ 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 
Lystfiskeres regnskab. Klubbernes regnskaber indgår således i Syddanske Lystfiskeres hovedregnskab. 
Forklaring til enkeltposter kan ske i noter til regnskabet. Bilagskontrollanternes anbefalinger skal følges. 
Al bogføring og alle regnskaber stilles til rådighed for bilagskontrollanternes 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 bilagskontrollanterne efter årsregnskabets udarbejdelse, men inden generalforsamlingen. 

 
Stk. 2 - Revisionens omfang 

Revision af foreningens regnskab foretages af de på generalforsamlingen i Syddanske Lystfiskere valgte 
bilagskontrollanter og skal omfatte at: 
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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. 

Bilagskontrollanterne 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. 
Bilagskontrollanterne 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 30. november 2021. 


