
Referat af generalforsamling den 19. februar 2018 i ”SNØREN GUG”.

1. Valg af dirigent.
Alex valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Formanden afgav beretning for 2017.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. Der har i 2017 været udgifter for i alt 23.632 kr. og 
indtægter på 12.600 kr. Regnskabet balancerer således med et underskud på 11.032 kr.

Underskuddet skal ses på baggrund af, at der er afholdt udgifter i forbindelse med klubbens 50 
år jubilæum i maj, samt at der har været omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler. 
Endelig har klubben lagt penge ud i forbindelse med leje af sommerhus i Vejers (pighvarreturen 
i slutningen af maj 2018) samt betalt depositum for havturen med SeaHawk i september måned.

De forudbetalte beløb kommer tilbage i klubkassen i løbet af 2018. På den baggrund vurderer 
bestyrelsen, at regnskabet ser fornuftigt ud.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg

A: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer:
Jan Lilholt genvalgtes som kasserer. Thorkild Nørgaard genvalgtes som 
bestyrelsesmedlem og Erik Olsen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.

B: Suppleant til bestyrelsen:
Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.

C: Revisor:
Gert Nielsen valgtes til revisor. 

D: Revisorsuppleant: Peter Ørndal valgtes til revisorsuppleant.
E: Bladudvalg:

Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard.
F: Havtursudvalget:

Havtursudvalget udgøres af bestyrelsen, dvs. Allan G. Jespersen, Jan Lilholt, Thorkild 
Nørgaard, Ole M. Andersen og Erik Olsen.

5. Indkomne forslag
Da klubben er tildelt kommunale lokaler, er det nødvendigt, at klubben godkendes som 
tilskudsberettiget forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Det betyder, at klubben skal 
registreres med CVR-nr., e-postkasse, NemID m.m. Endvidere stilles der krav om, hvordan 
vedtægterne formuleres. Som følge heraf har bestyrelsen havde udarbejdet en række 



ændringsforslag til klubbens vedtægter. Generalforsamlingen godkendte alle 
ændringsforslagene.

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2019 dvs. 400 kr. dog 200 kr. for 
juniorer (under 18 år).

7. Eventuelt

Pokaluddelingen:
Pokal for største fisk i 2017 tilfaldt Allan G. Jespersen for torsk på 13 kg.
Pokal for flest fangede arter i 2017 tilfaldt Thorkild Nørgaard for fangst af 6 arter

Kommende arrangementer:
- Jagt- og fiskerimesse i Aars 19.-20. februar.
- Grejaften hos Kraghs Jagt- og fiskeriartikler 5. marts. Tilmelding hos Jan Lilholt
- Støberidag, Fjordhuset 17. marts fra kl. 13.00.
- Grejaften hos J. C. Fiskegrej, Sæby. Tilmelding hos Ole M. Andersen.

Nye medlemmer:
Formanden opfordrede alle til at gøre en indsat for at skaffe nye medlemmer til klubben.

Jan Lilholt
Referent



VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN
“ SNØREN GUG”

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1.Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen ”Snøren Gug”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.

Stk. 3. Foreningen er stiftet den 5. maj 1967.

Stk. 4. Foreningen er medlem af Dansk Havfisker Forbund (DHF).

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse for lystfiskeri; primært 
havfiskeri, samt at bidrage til kammeratligt samvær, herunder at styrke folkeoplysningen og 
derved medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og 
engageret i samfunds- og fritidslivet.

§ 3.  Medlemskreds
Stk. 1. Enhver med lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og med interesse for 
lystfiskeri m.v. kan optages som medlem.
Opmærksomheden henledes på, at rederierne kan have fastsat en minimum-alder for 
deltagelse i havfiskeri. Børns deltagelse i havfiskeri sker altid under forældrenes ansvar. 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller foreningens kasserer. 
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren, jf. dog §4, stk. 1.

Stk. 4. Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, kan fortabe sin medlemsret. 
Afgørelse om udelukkelse kan afgøres af bestyrelsen, men kan af medlemmet indankes for 
generalforsamlingen.

§ 4. Æresmedlemmer
Stk. 1. Personer der har gjort sig overordentlig fortjent indenfor foreningen, kan udnævnes til 
æresmedlemmer. Beslutning herom foretages af generalforsamlingen.

         Stk. 2. Æresmedlemmer, formand og kasserer er kontingentfrie.

§ 5.  Kontingent
Stk. 1. Kontingent opkræves helårsvis forud i oktober kvartal. Såfremt kontingentet ikke er 
kassereren i hænde senest den 31. december, er det eller de medlemmer, der ikke har betalt, at 
betragte som udmeldt af foreningen.

Stk. 2. Ved nyindmeldelse betales forud for den resterende del af året regnet fra påbegyndt 
kvartal.

Stk. 3. Medlemmer under 18 år betaler ½ kontingent.



§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den indvarsles 
november-nummeret af klubbladet “Nyt fra Snøren”.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 
ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af 
de gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det 
begæres af blot én mødedeltager.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når et flertal i bestyrelsen anser det 
for nødvendigt - eller når mindst 25 % af medlemmerne indsender begæring herom med 
motivering af den/de sager der ønskes behandlet.

Stk. 8. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 2. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

     
        Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende faste punkter:

        1. Valg af dirigent.
        2. Formandens beretning.
        3. Kassereren fremlægger regnskabet.
        4. Valg af

a) Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)
b) Kasserer og 2 bestyrelsesmedlem (på lige årstal)
c) Suppleant til bestyrelsen (en hvert år)
d) Revisor (en hvert år)
e) Revisorsuppleant (en hvert år)
f) Bladudvalg - havtursudvalg 

         5. Indkomne forslag
         6. Fastsættelse af kontingent
         7. Eventuelt                             

§ 8. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Klubbens ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på 



ulige årstal. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen på lige årstal.
Suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år 
ad gangen.
Hvis formanden eller kassereren forlader posten midt i en valgperiode, indtræder suppleanten 
i bestyrelsen, og bestyrelsen udpeger iblandt sig en ny formand eller kasserer. Den af 
bestyrelsen udpegede formand eller kasserer er på valg ved førstkommende 
generalforsamling.
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader posten midt i en valgperiode, indtræder suppleanten i 
bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er omfattet af de almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens bestlutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor 
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og evt. sekretær. Alle tillidsposter 
gælder frem til næste generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsesmøder
Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes af formanden. Dersom et flertal af bestyrelsen ønsker et 
bestyrelsesmøde, kan disse via formanden også indkalde til dette.

Stk. 2. Der afholdes bestyrelsesmøder 6 gange årligt samt ad hoc, hvis behov for møder 
opstår.

Stk. 3. Bestyrelsen skal så vidt muligt indkaldes med et varsel på minimum en uge og 
ledsages af en dagsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Der skal skrives referat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne godkendes af 
mødedeltagerne, hvorefter de offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 10. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. 

Stk. 3. Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsregister. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Det reviderede 
regnskab skal hvert år fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen. 

§ 11. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af og ved 
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.



Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 12.  Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, og vedtagelse 
kræver 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§ 12. Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, og hertil kræves 3/4 
af de afgivne stemmer.

         
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 
§ 2 fastsatte formål eller til andre almennyttíge formål. Beslutning om den konkrete 
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamlingen.

          
       

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2018.

Dirigentens underskrift:________________________________________________
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