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1.

Klubbens navn

1.1

Klubbens navn er Nærum Fiskeklub 67 – herefter kaldet NF 67. Klubben har hjemsted i
Rudersdal kommune.

2.

Formål

2.1

Klubbens formål er:
at fremme interessen for lystfiskeri
at virke for udbredelse af almindelig sports- og lystfiskerkultur
at varetage medlemmernes interesse ved at medvirke til de bedste betingelser for at
udøve lystfiskeri
at arrangere fælles aktiviteter og fisketure
at bidrage med årlige ydelser til udsætninger

3.

Tilhørsforhold

3.1

Klubben er medlem af Fiskeringen 1970.

3.2

Klubben kan optages som medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, DHF (Dansk
Havfisker Forbund) og Danmarks Naturfredningsforening. Medlemskab af disse
organisationer afgøres på en generalforsamling.

3.3

Klubben kan ikke underlægges andre organisationer end de i § 3.1 og § 3.2 nævnte
organisationer, som ovenstående har tilknytning til eller er medlem af.

4.

Optagelse og Medlemskab

4.1

Enhver kan blive medlem af NF 67. Ekskluderede medlemmer dog undtaget.

4.2

Indmeldelse i NF 67 sker ved henvendelse til bestyrelsen eller via Fiskeringens
hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt, når NF 67 eller Fiskeringen har modtaget
kontingentindbetaling.

4.3

Juniormedlemmer optages fra det fyldte 12. år, og seniormedlemmer fra det fyldte 18.
år. Juniorer er således unge i alderen 12-18 år. Juniormedlemmer, der fylder 18 år,
opnår seniorrettigheder og betaler seniorkontingent fra den kommende
kontingentperiode - jfr. §6.4. Juniorer under 12 år kan opnå medlemskab, såfremt
forældre/værger er medlemmer, og de kan kun deltage i klubens aktiviteter i følgeskab
med forældre/værge.
Familiemedlemskab omfatter forældre plus 2 børn under 18 år. Hvert familiemedlem
tildeles individuelt medlemsnummer.

4.4

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem udnævnes til
æresmedlem.

5.

Generalforsamling

5.1

Klubbens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling. Den er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid og sted annonceres
elektronisk med 14 dages varsel.

5.3

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt/
elektronisk være bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

5.4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertal i bestyrelsen finder
begrundet anledning hertil, eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt
begærer det overfor bestyrelsen med motiveret dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
begæring herom.

5.5

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med tid og sted skal med motiveret
dagsorden udsendes elektronisk til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

5.6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Valg af Fiskeringsrepræsentant
9. Eventuelt
Til dirigent vælges en person, som ikke er medlem af bestyrelsen, og som ikke har egne
forslag til afstemning.

5.7

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ændringer af
bestående vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for de stillede ændringsforslag. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning foretages, såfremt mindst 2 medlemmer fremsætter krav herom.

5.8

Under § 5.6 vælger generalforsamlingen sin bestyrelse, der består af mindst fem
bestyrelsesmedlemmer, alle seniorer. De vælges for to år ad gangen. Formand og to
bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
Endvidere vælges hvert år mindst to suppleanter og to revisorer samt revisorsuppleant. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, og bestyrelsen
konstituerer efterfølgende sig selv med henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær.
Vedrørende valget som Fiskeringsrepræsentant, har klubben to repræsentanter:
Klubbens formand (født repræsentant) og et på klubbens generalforsamling udpeget
medlem.

5.9

Bestyrelsens årlige beretning aflægges af formanden og indgår i referatet fra den
ordinære generalforsamling. Referat og regnskab indsendes en gang årligt til Rudersdal
kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, Folkeoplysningsudvalget.

6.

Klubbens økonomi

6.1

Nærum Fiskeklubs regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens midler er placeret i
klubbens navn på særskilt bankkonto, som det vil fremgå af klubbens regnskab.
Klubbens kasserer forvalter en kassebeholdning til brug for løbende udgifter.
Årets regnskab forelægges på den årlige, ordinære generalforsamling. Den samlede
bestyrelse underskriver det årlige regnskab.

6.2

Kassereren fører løbende regnskab og giver på hvert bestyrelsesmøde en status.

6.3

Bestyrelsen er de eneste, der kan foretage økonomiske dispositioner på klubbens
vegne. Større anskaffelser (både m.m.) skal forelægges på en generalforsamling.

6.4

Kontingent fastsættes på en generalforsamling.
Kontingent for medlemmer, der i årets løb optages i klubben, indbetales samtidig med
medlemmets optagelse og beregnes således:
Optagelse i tiden 1/1 – 30/6 – der betales helårskontingent
Optagelse i tiden 1/7 – 31/12 – der betales halvårskontingent
Ved optagelse i december måned betales helårskontingent, som dækker det kommende
kalenderår.
Klubkontingent opkræves en gang årligt ved, at Fiskeringen ultimo december via NETS
betalingsservice eller anden tilsvarende serviceorganisation udsender indbetalingskort
med 14 dages betalingsfrist.
Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere kontingentet, hvis den eller de sammenslutninger m.v., som klubben er knyttet til jfr. § 3, regulerer deres kontingent.

6.5

Et medlem er pligtig at meddele adresseændring, som sker via Fiskeringens hjemmeside
under ”Min side”, og ellers til klubbens kasserer.

7.

Klubbens ledelse

7.1

Den til enhver tid siddende bestyrelse varetager medlemmernes interesser jfr.
forretningsordenen og handler i øvrigt i henhold til klubbens vedtægter og god
forretningsskik. Der skal føres referat over alle møder, beslutninger m.m.

7.2

Foreningen tegnes i økonomiske anliggender – samt overfor kommunen i forbindelse
med ansøgning om tilskud m.v. – af kassereren og formanden i forening.
Bestyrelsen er desuden bemyndiget til følgende:
-

at godkende, at foreningens kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens
bankkonti (misbrug vil medføre politianmeldelse).

-

at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.

-

at meddele prokura.

7.3

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der handler i strid med
klubbens vedtægter og interesser. Eksklusion skal forelægges førstkommende ordinære
generalforsamling samt være opført på dagsordenen – inden punktet om valg.
Ekskluderede medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen og har ret til at
begære ordet under punktet, hvor eksklusion behandles.

8.

Klubbens ophør

8.1

Eventuelt ophør af klubben og/eller sammenslutning med andre klubber/foreninger
skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger. Den ene den ordinære.
I tilfælde af klubbens ophør tilfalder klubbens midler Fiskeringen eller en udsætningssammenslutning til anvendelse for ophjælpning af fiskebestande i sjællandske vande,
primært vandløb i Rudersdal kommune.
*************************
Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. februar 1967,
Skodsborgvej 209, 2850 Nærum.
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