Vedtægter for Dansk Kystfiskerforening
§ 1 Navn, formål og hjemsted
Stk. 1 Navn
Dansk Kystfiskerforening er en klub under Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
Stk. 2 Formål
Dansk Kystfiskerforening har til formål at:
• Fremme og styrke samhørigheden mellem erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere
• Forøge informationsniveauet om bierhvervsfiskeriets generelle vilkår
• Fremme og forbedre den samlede fiskerisektors synspunkter i offentligheden
• Afholde møder og arrangementer om bierhvervsfiskeriets forhold
• Virke som igangsætter af projekter af fælles betydning for fiskerierhvervet
• Varetage bierhvervsfiskeres interesser indenfor det fiskerimæssige område
Stk. 3 Hjemsted
Dansk Kystfiskerforenings hjemsted er Nordensvej 3, 7000 Fredericia.
§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1 Optagelse
Som medlemmer optages lokalforeninger med registrerede bierhvervsfiskere som medlemmer.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til en af Dansk Kystfiskerforenings lokalforeninger,
Nordjyllands Kystfiskerforening og Lolland Falsters Kystfiskerforening.
Ved indmeldelse indbetales kontingent, og foreningens vedtægter udleveres. Dansk Kystfiskerforening afregner med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation kvartalsvis bagud på basis
af medlemstal ved kvartals begyndelse.
Stk. 2 Lokalforeningens vedtægter
Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med Dansk Kystfiskerforenings vedtægter.
Stk. 3 Eksklusion
En lokalforening, der direkte modarbejder Dansk Kystfiskerforening, kan af klubbens bestyrelse
indstilles til eksklusion på Dansk Kystfiskerforenings generalforsamling, hvor den pågældende forenings medlemmer har ret til at deltage og få deres sag hørt.
Stk. 4 Udmeldelse
Udmeldelse sker til den lokalforening, hvor pågældende er medlem. Lokalforeningen skal straks
underrette Dansk Kystfiskerforening.
En lokalforening, der ikke har betalt opkrævet kontingent rettidigt til Dansk Kystfiskerforening, kan
af bestyrelsen slettes - efter at være rykket for betaling og har undladt at reagere inden for den af
bestyrelsen fastsatte frist.
En lokalforening der melder sig ud har intet krav på foreningen eller dens ejendom.
Stk. 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert kalenderår af generalforsamlingen og indbetales til klubben inden
udgangen af januar måned. Ved indmeldelse efter udgangen af januar måned afregnes løbende med

Dansk Kystfiskerforening, såfremt man ikke tidligere har været medlem af en lokalforening under
Dansk Kystfiskerforening.
Stk. 6 Medlemsrettigheder og -pligter
Medlemmerne er berettigede til at deltage i klubbens og faggruppernes møder.
På Dansk Kystfiskerforenings generalforsamling har kun delegerede fra lokalforeningerne stemmeret.
Medlemmerne har ret til at deltage i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations
generalforsamling med taleret men uden stemmeret.
Fiskeri Tidende dækker løbende bierhvervsfiskeriet og optager indlæg fra medlemmer af Dansk
Kystfiskerforening.
Hvis et medlem af en lokalforening eller en lokalforening vil fremsætte forslag til behandling på
generalforsamlingen, skal det indsendes senest 14 dage før ordinær generalforsamling eller før ekstraordinær generalforsamling til Dansk Kystfiskerforenings administration.
Stk. 7 Anmodning om eksklusion af et medlem
Bestyrelsen kan anmode en lokalforening om at ekskludere et medlem, der handler til skade for
Dansk Kystfiskerforening.
En lokalforening, der melder sig ud har intet krav på foreningen eller dens ejendom.
§ 3 Bestyrelsen
Stk. 1 Opgave og valg
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 af medlemmerne udpeges af
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations bestyrelse, heraf er den ene næstformand i
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. Klubbens formand vælges på klubbens
generalforsamling i ulige år, og klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter vælges på
klubbens generalforsamling i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med næstformand og sekretær.
Stk. 2 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes to gange om året, når
formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Indkaldelse finder sted
skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er tre bestyrelsesmedlemmer tilstede.
Stk. 3 Formandens pligter
Formanden tegner Dansk Kystfiskerforening udadtil over for offentligheden, ligesom andre organisationer eller myndigheder kan kontakte Dansk Kystfiskerforening gennem ham.
Mellem generalforsamlingerne kan formanden udpege medlemmer af udvalg m.v. Hvis arbejdet
ikke er afsluttet ved kommende generalforsamling, skal den godkende formandens beslutning eller
udpege en anden.
§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første halvår og søges afholdt i sammenhæng
med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations generalforsamling. Generalforsamlingen
er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingens beslutninger er bindende
og skal udføres af bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med tre ugers varsel ved særskilt skrivelse til lokalforeningens medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge
klubbens regnskab.
Stk. 2 Dagsorden
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af hovedlinier for klubbens virksomhed i det
kommende år v/ formanden - samt efterfølgende debat og godkendelse
4. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse og godkendelse af kontingent
7. Valg af formand (ulige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (lige år)
9. Fastsættelse af næste generalforsamling
10. Eventuelt
Stk. 3 Gennemførelsen
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og
udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.
Lokalforeningerne tildeles stemmevægt i forhold til antallet af medlemmer. Hvert påbegyndt 15.
medlem giver ret til at sende 1 delegeret til generalforsamlingen. Hver delegeret har 1 stemme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan stemmes gennem
fuldmagt, dog kan man maksimalt råde over en fuldmagt.
§ 5 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 6 Tegning og hæftelse
Klubben forpligtes ved underskrift fra formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Foreningens regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2
Når regnskabsåret er udløbet, skal der udfærdiges regnskab, som revideres og forelægges bestyrelsen, hvorefter regnskabet udsendes til generalforsamlingen.
§ 8 Foreningens revision
Fastlægges efter forhandling med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
§ 9 Foreningens formue
Stk. 1 Foreningens formue anbringes i bank, sparekasse eller fast ejendom efter bestyrelsens
anvisning.

Stk. 2
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue
Stk. 3
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§ 10 Opløsning
Hvis opløsning af Dansk Kystfiskerforening ikke vedtages på en generalforsamling, kan opløsning
ske ved almindelig flertal på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mere end halvdelen af de
fremmødte beslutter det.
Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens formue Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 31. august
2001.
Følgende paragraffer er senest ændret på Dansk Kystfiskerforenings generalforsamling den 20.
marts 2010:
§ 3, stk. 1, § 4, stk. 2.
Følgende paragraffer er senest ændret på Dansk Kystfiskerforenings generalforsamling den 14.
marts 2015:
§ 1, stk. 1, § 2, stk. 1, stk. 6, § 3 stk. 1, § 4 stk. 1, § 8 og § 10.

