
Vedtægter for 

Frederikshavn Havfiskeklub 

 
§ 1. Klubbens navn er Frederikshavn Havfiskeklub.  

 

§ 2. Klubbens formål er at arrangere havture for sine medlemmer. Der 

tænkes her især på ture af længere varighed, målrettet efter specielle 

fisk og fiskemetoder. Klubben skal søge at øge interessen for brug af  

afbalanceret grej.  

 

§ 3. Slettet 

 

§ 4. Alle M/K der er fyldt 15 år kan optages som medlemmer i klubben.  

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.  

 

§ 5. Det er medlemmerne forbudt at modarbejde klubbens interesser, ved  

f.eks. at overbyde bådleje. Overtrædelse kan medføre suspension fra  

klubben. 

 

§ 6. Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt, af hensyn til  

klubbens omdømme eller tarv, suspendere et medlem. I  

suspensationstiden bortfalder den suspenderedes rettigheder, og der  

betales ikke kontingent. Suspensionen forelægges den først kommende  

Generalforsamling, der træffer afgørelsen om at medlemmet skal  

ekskluderes. Det suspenderede medlem skal have mulighed for at udtale  

sig på generalforsamlingen. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i 

klubben ved en Generalforsamlingsbeslutning.  

 

§ 7. Klubbens højeste myndighed er Generalforsamlingen, som afholdes  

hvert år i november. Dagsordenen til ordinær generalforsamling er :  

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.  

 

Pkt. 2 Formandens beretning.  

 

Pkt. 3 Regnskabet.  

 

Pkt. 4 Valg af formand.  

 

Pkt. 5 Valg af bestyrelse.  

 

Pkt. 6 Valg af suppleanter.  

 

Pkt. 7 Valg af revisorer.  

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag.  



 

Pkt. 9 Fastsættelse af indkomne forslag.  

 

Pkt. 10 

 

Eventuelt.  

Indvarsling til Generalforsamling sker via klubbens internet-hjemmeside til  

medlemmerne senest 14 dag før, og skal indeholde dagsordenen. Forslag  

der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i  

hænde senest 14 dage før. Alle afgørelser på en Generalforsamling  

afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslutninger vedtaget på en  

Generalforsamling træder i kraft med det samme. Beslutninger om  

vedtægts ændringer og om klubbens opløsning, kræver dog at 2/3 af de  

fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved  

fuldmagt. Ekstra Ordinær Generalforsamling afholdes når bestyrelsen  

bestemmer det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Dette  

sker skriftligt til formanden med angivelse af dagsordenen. På den  

ordinære Generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5  

medlemmer, samt 2 suppleanter og 2 revisorer. På hver Generalforsamling  

afgår 2 medlemmer hvert år. Første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig  

selv med næstformand, sekretær, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Beslutning inden for bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde 

af stemmelighed, er formandens stemme gældende. Der føres referat til  

protokol over bestyrelsesmøderne og Generalforsamling. Bestyrelsen kan  

nægte at optage et medlem i klubben. Bestyrelsens afgørelse kan indankes  

for Generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom til formanden.  

Bestyrelsens medlemmer må kun være medlem af en klubbestyrelse der  

repræsenterer sportsfiskerinteresser, dog kan bestyrelsesmedlemmer sidde  

i en forbunds bestyrelse.  

 

§ 8. Fastsættelse af kontingent foregår på generalforsamling. Kontingentet  

skal være indbetalt senest 15 Februar.  

 

§ 9. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Dansk  

Havfisker Forbund under EFSA , men klubbens midler skal først være  

indsat i et pengeinstitut i 2 år, og såfremt klubben ikke er startet af mindst  

30 medlemmer, overgives de til Dansk Havfisker Forbund.  

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 23 Oktober 2004, 

opdateret på Generalforsamlingen 19/11 2011. 

 

Bestyrelse (pr. 8/1 2019): 

___________________________  

Formand/Sekretær Jørgen Sloth 

__________________________  

Kasserer Bruno Jordansen  

__________________________  

Havtursleder Lars Andresen  

__________________________  

http://www.frhavn-havfiskeklub.dk/fhk/userfiles/downloads/Vedtaegter2011.pdf#page=1
http://www.frhavn-havfiskeklub.dk/fhk/userfiles/downloads/Vedtaegter2011.pdf#page=1


Bestyrelsesmedlem Martin Christensen 

__________________________  

Bestyrelsesmedlem Rene Larsen 

 


