
§ 01. Navn og hjemsted. 
 
Stk. 01. Foreningen er stiftet den 29. marts 1973, og dens navn er  
 

  Nive Å´s Lystfiskerforening. 
 
Stk. 02. Foreningens hjemsted er 
 

 Byvejen 10, Niverød, 2990 Nivå. 
 
Foreningens postadresse er formandens adresse. 
 
 

§ 02. Formål og virke. 
 
Stk. 01. Foreningen udøver ikke partipolitiske interesser.  
 
Stk. 02. Foreningens formål er at fremme lystfiskeri og sportslig udøvelse heraf samt skabe gode kammeratlige forhold for og 

blandt medlemmerne. 
 
Stk. 03. Foreningen skal ad enhver, i offentligt omdømme, farbar vej medvirke til at retablere, oprette og vedligeholde alle 

muligheder for at medlemmerne udøver sine fælles interesser. 
 
Stk. 04. Foreningen skal medvirke til at bevare Danmarks natur. Især skal foreningen varetage lystfiskeriinteresser i Nive Å´s 

vandsystem og øvrige fiskevande i Fredensborg kommune 
 
  
§ 03. Medlemmer.  
 
Stk. 01. Som medlemmer optager foreningen alle, der vil medvirke til at fremme foreningens formål og interesser. 
 
Stk. 02. Unge i alderen 8-18 år optages som juniormedlemmer. Nøgle til unge under 16 år kan udleveres af kasseren, men det 

kræver skriftlig tilladelse udstedt af forældre eller værger. 
 
Stk. 03. Overgang til seniormedlem sker ved udgangen af den kontingentperiode, hvori medlemmet fylder 18 år. Medlemmet 

erlægger ikke yderligere indskud. 
 
Stk. 04. Passivt medlemsskab kan interesserede personer, institutioner og firmaer opnå, når medlemskabet alene har til formål at 

støtte foreningens virke økonomisk og praktisk. 
Andre lyst- og sportsfiskerforeninger, eller sammenslutninger for sådanne, kan ikke optages. Hverken som aktivt eller 
passivt medlem.  
Endvidere kan et antal af foreningers og sammenslutningers medlemmer en bloc hverken opnå aktivt eller passivt 
medlemskab.  

 
Stk. 05. I intet tilfælde er medlemskab effektivt før indskud og første kontingentandel er betalt. 
 
Stk. 06. Hvor forholdene taler derfor, kan bestyrelsen nedsætte et medlems ordinære årskontingent med indtil halvdelen. 
Stk. 07. Hvor særlige forhold taler derfor kan en ordinær generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne et medlem til 

livsvarigt, kontingentfrit medlem.  
 
Stk. 08. Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, skal medlemmet meddele bestyrelsen dette skriftligt. Udmeldelsen træder i 

kraft ved udgangen af det foreningssår, i hvilket udmeldelsen sker, og for hvilket medlemmet skal betale kontingent.  
                
Stk. 09. Et medlem, der i tale og virke provokerer andre medlemmer, og et medlem, der modvirker foreningens formål og 

interesser, suspenderer bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 
 
Stk. 10. En af bestyrelsen foretagen suspension skal forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Afgørelsen 

kan være eksklusion. Den suspenderede er berettiget til at fremlægge sine bevæggrunde for den til grund for suspensionen 
foretagne handling. 

 



Stk. 11. Et af generalforsamlingen ekskluderet medlem kan atter optages i foreningen, når en ny generalforsamling bestemmer det.  
 
Stk. 12. Et medlem ekskluderet 2 gange kan ikke opnå medlemskab. 
 

 
§ 04. Kontingenter. 
 
Stk. 01. Den ordinære generalforsamling vedtager årskontingenter for det kommende forenings år. Grundlaget er kassererens 

budget, som bestyrelsen fremsætter til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Stk. 02. Ud over ordinær kontingentandel erlægger hvert nyt medlem indskud ved indmeldelsen. Indskuddet udgør halvdelen af 

pågældendes medlemskategoris aktuelle årskontingent. 
 
Stk. 03. Kontingent vedtager generalforsamlingen særskilt for: 
 

A. Juniormedlemmer 
B. Seniormedlemmer 
C.  Familiemedlemskab 

 
Stk. 04. Familiemedlemskab omfatter medlemmer af samme familie tilmeldt Folkeregister på samme adresse. Ved indmeldelse i 

familiemedlemskab betaler familien indskud som anført i § 04. Stk. 02. 
 
Stk. 05. Passive medlemmer fastsætter kontingent efter egen bestemmelse. 
 
Stk. 06. Medlemmerne betaler årskontingentet forud og på den af kassereren anviste måde.  Sidste rettidige betalingsdag fastsætter 

bestyrelsen. Det påhviler medlemmet at drage omsorg for, at kontingent betales rettidigt.  
 
Stk. 07. Aktuelle medlemskort til sammenslutninger med videre udsteder kassereren ikke, forinden kontingentandele og indskud er 

kassereren i hænde.  
 
Stk. 08. Efter sidste betalingsfrist udsender kassereren 1. påkrav til de medlemmer, der ikke har betalt. Ved påkrav pådrager 

medlemmet sig den pligtige ydelse til foreningen at betale påkravsgebyr DKK 50,00 for seniormedlemmer, DKK 25,00 for 
juniormedlemmer og DKK 75,00 for familiemedlemskab. 

 
Stk. 09. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent og påkravsgebyr 14 dage efter, det i § 04. Stk. 08. nævnte påkrav er udsendt, 

afsender kassereren 2. påkrav. I dette meddeler kassereren, at medlemmet uden yderligere varsel bliver slettet af 
foreningen, dersom kontingentet og påkravsgebyret ikke betales senest 14 dage efter 2. påkrav er afsendt. Overskrider 
medlemmet denne betalingsfrist, sletter kassereren straks medlemmet af foreningen. 

 
Stk. 10. Slettes et medlem af foreningen i henhold til §04. Stk. 09., kan pågældende kun genoptages efter bestyrelsens beslutning. 

Den pågældende skal, foruden at betale samtlige kontingentrestancer tillagt påkravsgebyr, erlægge nyt indskud. Hvis 
bestyrelsen,  trods den pågældendes fuldstændige betaling, som anvist i forrige sætning, afslår at genoptage den 
pågældende, skal bestyrelsen begrunde sit afslag overfor vedkommende. Bestyrelsen skal oplyse om afslaget og 
begrundelsen derfor på den følgende ordinære generalforsamling. 

 
Stk.11. Indskud i medfør af § 4, stykke 2 indgår i foreningens kapital. Indskud refunderes ikke ved ophør af medlemskab. 
 

§ 05. Generalforsamling. 
 
Stk. 01. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alene generalforsamlingen kan give, ændre og ophæve 

foreningens vedtægter.  
 
Stk. 02. Ordinær generalforsamling afholdes årligt på det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt. Perioden mellem 2 ordinære 

generalforsamlinger må aldrig overstige 15 måneder. Bestyrelsen bestemmer tidspunktet administrativt og hensigtsmæssigt, 
i forhold til de terminer Kongressen i Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, vedtager for medlemsregistrering og 
kontingentbetaling til DSF, samt under hensyn til medlemsregistrering og tilskudsansøgning til Fredensborg kommune. 
Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal oplyse om dagsorden. 

 
Stk. 03. For foreningens ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 



4. Bestyrelsen forelægger revideret årsregnskab samt kommende regnskabsårs budget til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Vedtagelse af kontingent for  
A. Juniormedlemmer 
B. Seniormedlemmer og 
C.  Familiemedlemskab: 
Seniorkontingent plus 
- ægtefælle 
- første barn under 18 år  
- efterfølgende børn under 18 år 
- børn over 18 år  
7. Valg af:  
A. Formand. På valg i år med ulige årstal 
B. Kasserer. På valg i år med lige årstal 
B. Bestyrelsesmedlemmer 
C.  Bestyrelsessuppleanter, prioriteret 
D.  Revisor 
E.  Revisorsuppleant og  
8. Eventuelt 

 
Stk. 04. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være skriftlige og bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før den varslede generalforsamlingsdato. 
      
Stk. 05. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder grundlag herfor. Den skal afholdes, når en tredjedel 

og mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom vedlagt motiveret dagsorden. 
 
Stk. 06. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, skriftligt tilsendes alle medlemmer 

mindst 8 dage forud for mødedag. Ekstraordinær generalforsamling skal, såfremt den er affødt af et medlemskrav, senest 
afholdes een måned efter kravets fremsættelse. 

 
Stk. 07. Er et medlem forhindret i at møde personligt, kan skriftlig fuldmagt til at afgive stemme for medlemmet gives til et andet 

medlem. Ingen befuldmægtiget kan afgive stemme for mere end eet fraværende medlem. Fuldmagten skal godkendes af 
generalforsamlingens dirigent og opbevares i protokollen i mindst 2 år. 

 
Stk. 08. Afstemninger foretages ved håndsoprækning og afgørelser træffes, hvor intet andet fremgår af vedtægterne, ved almindelig 

afstemmeflerhed. Hemmelig, skriftlig afstemning skal bringes i anvendelse, såfremt blot eet medlem fremsætter krav 
herom. 

 
Stk. 09. Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Fremsætter ingen krav om afstemning, træffer 

dirigenten afgørelse i tvivlstilfælde. 
 
Stk. 10. Stemmeret på generalforsamlingen har alene medlemmer, der har betalt kontingent for det år, hvori generalforsamlingen 

afholdes. 
 
Stk. 11  Forslag til behandling på generalforsamling skal offentliggøres for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen, på 

foreningens elektroniske medie. 
 
 

§ 06. Foreningens daglige ledelse. 
 
Stk. 01. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen til at varetage foreningens daglige ledelse. Den består af: Formand, næstformand 

og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Herudover er 2 bestyrelsessuppleanter, een revisor og een revisorsuppleant 
tilknyttet bestyrelsen uden stemmeret. Formand og kasserer må ikke være samme person eller være ægtefælle/samboende. 
Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.  

 
Stk. 02. Med undtagelse af de to bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant, der alle vælges for eet år ad gangen, er alle 

valg til foreningens tillidsposter gældende for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur således: 
Ulige årstal afgår formand og 1 bestyrelsesmedlem. 
Lige årstal afgår kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Det ene bestyrelsesmedlem er juniorlederen. 
Genvalg kan finde sted.  
 

Stk. 03.  Med undtagelse af foreningens formand og kasserer, de vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig i 
henhold til § 07 

 



Stk. 04. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, idet dog følgende altid skal iagttages: 
A. Bestyrelsesmøde afholdes mindst een gang hvert kvartal, og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt. Eller når 
mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret krav herom. 
B. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede sammen med mindst to andre 
bestyrelsesmedlemmer. 
C. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til at forlange et særstandpunkt indført i forhandlingsprotokollen ved navns 
nævnelse. 
D. Ethvert forslag bortfalder, når det ved afstemning opnår stemmelighed. Det kan i så fald genfremsættes på følgende 
bestyrelsesmøder. 

 
Stk. 05. Alle bestyrelsesmedlemmer har mødepligt til samtlige bestyrelsesmøder. 
 
Stk. 06. Undlader et bestyrelsesmedlem uden acceptabel grund at deltage i flere på hinanden følgende bestyrelsesmøder, og skyldes 

udeblivelsen manglende interesse for foreningens trivsel og virke, udelukkes vedkommende af bestyrelsen, og den højst 
prioritere- de bestyrelsessuppleant indtræder. 

 
§ 07. Forretningsorden. 
 
Stk. 01. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder samtlige bestyrelsesmøder og tegner foreningen over for 

tredjemand. 
 
Stk. 02. Næstformanden skal være formanden behjælpelig i enhver henseende. 
 
Stk. 03. Kassereren fører foreningens regnskab. Kassereren fremlægger på hvert bestyrelsesmøde øjeblikkets status, der indføres i 

protokollen. Kassereren er ansvarlig for at føre regnskabet på en overfor tredjemand forsvarlig måde. 
 
Stk. 04. Kassereren drager omsorg for, på vegne af bestyrelsen, at regnskabet i revideret stand forelægges generalforsamlingen til 

godkendelse. 
 

Stk. 05. Til at sikre at alle arrangementer gennemføres forsvarligt udpeger bestyrelsen arrangementslederen blandt foreningens 
medlemmer. Arrangementslederen drager omsorg for, at gennemførelsen foregår i god ro og orden. Lederen er også pligtig 
at påse, at sikkerhedsbestemmelser og regler for arrangementet nøje overholdes. Overtrædelser, misligholdelser og 
vægringer mod de af arrangementslederen trufne dispositioner skal uopholdeligt forelægges foreningens bestyrelse. 

 
Stk. 06. Revisor skal mindst een gang hvert år, samt når kassereren afgår i utide, kritisk revidere foreningens regnskab. Revisor er 

til enhver tid berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisor er pligtig til uopholdeligt at meddele foreningens 
bestyrelse enhver fejl og misligholdelse, revisor konstaterer i regnskabet. 

 
 
§ 08. Regnskab. 
 
Stk. 01. Regnskabsåret er foreningsåret. Disse fastsætter bestyrelsen i overensstemmelse med begrundelserne i § 05. Stk. 02. 
 
Stk. 02. Foreningens regnskab føres af kassereren. Det skal alene revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 
 
Stk. 03. Kassererens kontante kassebeholdning må aldrig i længere tid end 14 dage overstige DKK 500,00, kroner femhundrede.  

Foreningens midler skal primært henstå på konto i et pengeinstitut. 
 
Stk. 04. På foreningens konti i pengeinstitut skal kassereren kunne hæve midler, alene og mod sin underskrift 
 
Stk. 05. Foreningens midler må, ud over til administrationsudgifter, kun anvendes til investeringer, der er vedtaget på 

generalforsamlingen, eller som har hjemmel i foreningens formålsparagraf. 
 
Stk. 6.  Foreningens regnskaber og budgetforslag skal offentliggøres for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen,  

på foreningens elektroniske medie. 
 

§ 09. Generelt. 
 
Stk. 01. Hvor intet andet er anført i vedtægter og administrative bestemmelser, har foreningens juniormedlemmer samme 

rettigheder og forpligtelser som foreningens seniormedlemmer. 
 
Stk. 02. Intet medlem kan uden skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen forpligte foreningen overfor tredjemand. 



 
Stk. 03. Når foreningen overfor tredjemand skal forpligtes økonomisk, for mere end DKK 5.000,00, kroner femtusinde, skal 

beslutning herom forinden træffes af generalforsamlingen. 
 
Stk. 04. Deltagelse i foreningens fællesarrangementer er betinget af økonomisk bindende tilmelding mindst otte dage forud for 

pågældende tur. Akut sygdom og tilsvarende forhold skal altid betragtes som lovligt forfald. 
 
Stk. 05. Foreningen kan ikke tilsluttes andre paraplyorganisationer end Danmarks Sportsfiskerforbund uden vedtagelse på to på 

hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtagelsen skal ske med mindst to tredjedele af de fremmødte, lovlige stemmer 
 

§ 10. Foreningens ophævelse.  
 
Stk. 01. Bliver foreningens samlede medlemstal mindre end 15, fraset passive medlemmer, og mindst to tredjedele af disse 

fremsætter kravet, kan foreningen opløses uanset kravet i § 05. Stk. 05. 
 
Stk. 02. Foreningens opløsning efter § 10. Stk. 01. skal vedtages med mindst to tredjedele af de fremmødte, lovlige stemmer, ved 2 

på hinanden følgende generalforsamlinger. 
 
Stk. 03. Ophæves foreningen, skal tilbageværende midler, efter dækning af samtlige kreditorers dokumenterede krav, ubeskåret 

tilfalde et, efter den endeligt ophævende generalforsamlings bestemmelse, lyst- og sportsfiskerfremmende formål. 
 
 

§ 11. Vedtægter, ændringer og tilføjelser. 
 
Stk. 01. Nærværende vedtægter træder i kraft straks. Vedtægtsændringerne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i 

året 2015 Ændringer og tilføjelser hertil kan alene foretages af en generalforsamling. Vedtagelse kræver, at mindst to 
tredjedele af de fremmødte, lovlige stemmer stemmer for. 
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