Vedtægter for Struer Kystfisker Forening af 1990
1. Foreningens navn er: Struer Kystfisker Forening af 1990.
2. Foreningens formål er at fremme interessen for og glæden ved lystfiskeri gennem klubaktivitet, konkurrencer
og turarrangementer. Foreningen kan deltage i vandløbspleje og naturprojekter der fremmer gyde, opvækst ogeller levevilkår for havørreden. Bestyrelsen godkender deltagelse i projekter, som finansieres med fondsmidler.
3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
4. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
5. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Generalforsamlingen vælger om muligt 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Desuden vælges 1 revisor for 2 år
samt om muligt 1 revisorsuppleant for 1 år.
6. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal. På generalforsamlingen afgøres alt ved
stemmeflerhed. Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Aktive medlemmer er personer, som har
betalt kontingent for året inden generalforsamlingen starter.
7. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt via hjemmeside og den lukkede Facebook gruppe med
mindst 14 dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen
for den indkaldte generalforsamling.
8. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning om det forgangne år
c. Regnskab for det forgangne år
d. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
e. Indkomne forslag
f. Valg
g. Eventuelt
9. Ønske om ændring af foreningens vedtægter skal fremlægges som forslag og vedtages af
generalforsamlingen.
10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3
af foreningens medlemmer anmoder bestyrelsen skriftligt herom.
11. Ved opløsning af foreningen skal kassebeholdningen gå til velgørenheds formål for natur, miljø eller unge i
Struer Kommune.
12. Alle myndige personer over 18 år kan optages som aktive medlemmer. Aktive medlemmers familie (partner
og børn) kan gennem et familiemedlemsskab deltage i foreningens arrangementer.
13. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
14. Kontingentet opkræves for et kalenderår ad gangen, med mindre andet er aftalt. Dette gælder både
personligt medlemskab og familiemedlemsskab.
15. Personer der har ydet en særlig indsats for foreningen kan optages som æresmedlem. Optagelse af
æresmedlemmer skal fremlægges som forslag og vedtages af generalforsamlingen.
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