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Generalforsamling
1996

Desvæne er der sket en fejl i blad nr 4 1995, hvor der blev giort
opmærksom på, at g€neralfoBamlingen skullå være 17. februer.
I vore love står der imidlertid, at generalforsamlirgon skal
afholdes medio marts, så det går ikke. Samtidig står der, at
fgrslag til generalforsamlingen skal være hos formanden s€nest L
februar, og da begge dele er af stor b€tydning €r gene.
ralforsamllngen',udsat" til:

16. marts 1996
Vi indrømmer, at vi nok skulle have set os lidt bedre for, men
sket geming kan ikke ændtes, men man kan gøre
opma*som på fejlen og rette den.
Altså generalfoFamling lørdag den 16. marts
på

Gredstedbro Hotel .
Dog: De gule ætter bliver vi ikke snydt for. pris 50,- kl
Om ca. en måned vil du modtagå et blad med kori, love, forslag og
selve indkaldelsen tit generalforsamlingen, og som du ved, er det
kun de foBlag, der er i bladet, der kan vedtages eller forkastes,
Baggrunden for at holde generalforsamling i marts er, at mange
f,erntboende medlemmer kunne få vejrproblemer, og selv om
marts ikke erfri for dårligt vejr, så er chancen dog størr€,

På bestyrelsens vegne
Holger
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Fangstrapporterne
Fangstrapporteme strømer, ca. 340 pr d.d, men der mangler ca
8%, og med mindro de pågældende sender et brcv, vil de få en
rykker.
De ca rsyo, der har betalt i skrivende stund har fanget cå, 700 fisk
af forskellig slags, naturligvis most havørreder.
Desværre er der for få, der mener, at andet end hav-øfteder har
betydning, men alt har betydning.
Det er helt galt med de fisk der fanges i søeme ved Klåbygård.
Skal man tro rapport€me, så er der p. t tal€ om under l0 fisk, og
det på trods af, at vi ved, at der €r fanget endog mange flere.
Det betyder, ai hvis du harfanget fisk i en af søerne ved

Klåbygård,
så send et brev med en suppler€nde rapport, hvis du da ikke har
husket det på girokortet.
Nogle fanger mange, andre få fisk og andre igen slet ingen, men
de der fanger mange er lidt nervøse for, at deres fangst skal blive
giort til genstand for et eller andet. Sludderl Det er ligegyldigt for
mig om Per eller Poul fanger 0 elle|100 fisk, det afgørende er at
jeg får dem med i statistikken,

Holger
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På grund af en misforsiåelse mellem på den ene
side en forslagsstiller og på den anden side vores
formand Finne Silber og jeg (Holger Sørensen) er
det forslag det handler om ikke kommet med i blad
nr 2 96 sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.
Forslaget bringes her på de følgende sider.
For at gøre det hele lidt mere overskueligt, er det
kun det, der er skrevet med skråskrift og under-
streget, der er forskellig fra de nugældende love.
Jeg (Holger) har altid ment at en form for
rettigheder for B-medlemmerne er rimelig, og jeg
kan absolut ikke finde faremomenter for A-
medlemmerne i det foreslåede.
Jeg (Finn) mener at kunne gå ind for forslaget, idet
vi bl. a. ikke kan ændre tallet 350 uden accept fra
både medlemmer oq lodseiere.

Finn Silber og Holger Sørensen
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Forslag lil trye
LOVE & VEDTÆGTER FOR

RIBE SPORTSFISKERFORENING

Paragraf L Foreningens navn.
Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens hjemsted er Ribe
Paragraf2. Fofen ingens fo.måI.
Foreningens formål er al varetage medlemmernes interesse i at fiemskaffe fiskevand, sikre
medlernmerne adgang lil disse, at ophjælpe iskebestanden ide ejedelejede fiskevande 4
stvrke oa frenne iuniorafdalinoen/ aheitlet sa|'t at varetaae nodlennernes interesse m.h.t
et aktive toren i na sliv.
Paragraf 3. Foreningens medlemmer.
a. Enhver dansk slatsborger kan søge optagelse iforeningen
b. Ansøgn ing om optagelse skal ske ii B-gru ppens leder e ler til iorcningens kasserer m en
enhver optagelse skal godkendes af bestyrelsen.
c. Rettilfisken iforeninsens vande har alle, der har løsifiskekort os s&!9!q!ct!9q4
d. Medlemskortet grver ret tilfiskeri med 1 (een) stang ad gangen.
e. l\,ledlemskortet giver ret til at kontrollere andre fskende.
t Enhverfiskende erved åen forpllgtettlat udvise god og sportslig opførsel
g. Hvis et nedlen udviset uspanslo opføÆalellar iøvnot b.inaer Ribe Spansftskenorcnina i
miskrcdit kan bestvtelsen udelukke nedlenmel af foreninaen nad andående vin<nina uden
krav på ii bagebetaling afrndskud eller kodprs
h. Udelukkelsen skai dog godkendes ai første ordinære generalolsamling
i. Intet medlem må til egen forde eleleje fiskevand, hvoriforenlngen har Interesse.
j. Det er ikke t ladt foreningens mediemmer at drive {iskei med selvfiskende redskab i vafde
som er undedagt Ribe Spodsfrskedorening eller and.e foreninger lilslultet Danmafks
Sporlsfskefobund Dette gælder dog ikke lodseiere.
k. Foreningens Amedlemsanial er 350 og udgp!95_4_!9_3ø-D9!!9Aa9!, !91_b.q_Sl9El
anct6nnilel
i Udover foreningens A-medlemmer oplages B-medlemrner med beg@nset fiskeret. Antalet
af B'medemmer kån begrænses al bestyrelsen og skal i ige åFta1 tremlægges den ordinære
generalforsamling tilgodkendese forøgeise €ller aftlapnlng ved stopfortilgang
Optagelse af nye A-medlemmer sker fra B-rn€dlemmer. Det lilstræbes ai m ndsi en lemtedel

m. Aluniormedlemmer ira Ribe kommLrne er ionligtettlat deltage i loreningens junioralbejde
a1- Fotenindans liskevanc!. (nvt
a. Foreninoens fiskevand onfaftet i 1 996 føloende
4 stv|t et bestaende åt t tads å aelt aoo P,bø å
Hiottvad å noale svk(et undtaoet

-3 søer ved Klaabvaaatd
-Ribe Vesterå
b. Bestvrelsen har mandat lil at indoå leienålfor nvt fiskevand.
c- Bestwelsen udatbøider lisketeolet for hvøtt fiskevand santliae fiskercaler aiouiøres hved
år eftet den otdinære qeneralforsamlino oo blnaes i flskeRlBEtraotninaet son' tillæa ll love
aø vedtæqtet far Ribe Spartsfiskenarenino
d. fiskerealer der vecitaoen på en ordinær oeneralfarsanlina er altid oældønde De træder i
knft uniddelbart eftør affentlkaørelse i tiskoRlBEtraotninder.
e. Ved avetltædelse af fisken realerne kan bestvrelsen:
-aive nedlennet en skrnlo advarcel(1 aana)
-udelutke nedlemnøl af fo.eninoen ivf. 63 stk a oa h.



Paragraf 5, Foreningens indtægter
a. regnskab€året rølger kalenderåret 0aua14anuar)
b. Detrevderede regnskab skalforelægges generalforsamlingen tllgodkendelse.
c. Pfisen på frskekorl faslsættes af bestvrelsen,
d. Ved modtagelse af dei rørste A-medlemskort skal udover kodets pris, betales et indskud,
der udgør halvdelen af medlemskortels p s. lexcl. Vesteråkontingent) (PT 405 kr) Dette
indskud tilbagebetales aldrig
B-medlemmer betaler nedsat pis for medlemskodei Ved overgang lil A-rnedlemsskab betales

e. Forjuniorer optil 18 år betales nedsat konlingent og indskud
Fat medlemfie.s tfitn, det 1. ianuar et undet 12 * et nskedet resten af året gratis, når de
'ø ges med forældrene
Kalenderåret ef retningsgivende ior om man er junror eller senior.
i Betzles koniingentel ikke til ioreningens kasserer senest 15. januff bet€gtes medlemskabei
som ophød (udmeldo
Bestvrelsen kan vedtaoe at uclsendes een Nkket nad nax 14 daaes resøit
PaEgraf 6. Foreningens bestyrelse
a: Foreningens leder erforrnanden
b. Bestvrelsen best* af I nedlenneL Disse væhes al oenehltaÆanlinoen på føloende
n949.
/ nedlennør vælaas blandt oa af fareninoens a-medlenmer oo afoår eftør lur møcl 2 hvert
år herudover væloas 2 A-beslvrelsessuopleanleL Disse er på valo efter tur hv6t1 andet år
oa deltaoer i beslvtølsesnødeme uden stenmeret. Genvalg kan f,nde sted.
2 nedlenner væloes blandt oo af foreninoens B"nedlennet oa afo efter tur hvød andet
åt Herudover væloes en B- bestvralsessuppleant fot en pøriode oå 2 åt. B-
bestvrelsessuppleanlen deftaeer ikke i beslvrelsøsnødene- Genvalg kan fnde sted,
c. Sevel A- son B-bestwelsesnedlenner har luld stennetet på bgstvrelsesnødene
d. På deneralforsanlinaen vælaes blancft oo af de tlstadeværencle nedlenner 2 revisorer.
Disse et på valo eftet tur hved andel at. Lioelecl9s vætoes der 2 revisorsuppleanleL del
ooså er oå valo eftar tu hven andet år. Stemmelighed ved valgene afgøres ved lodtrækning
e. Bestyrelsen konstituerer sig sel\ F@
bestvrelsøsmedlenneme Fotmaad næsttormand og kassere skal så vidt mulgt bo i Rb
konrrure Besiyrelsen kan vælge en kasserer udenfor bestyrelsen
f. Genefalforcamiinger, bestyrelsesmøder og evl fester afholdes Rtbe kennltg)
g. Formanden har ved enhve. afstemning pa besvrelsesmøder og gene€lfolsamlingor ret 1il
ai afgive sin stemme Ved stemrnelighed træfferformanden algørelsen (undtagen ved valg)
h- Bestyrelsen fastlægget faftetninqsorden for henholdsvis bestyrelsens atbøjdø ag for
genetalfatsamlingene
Paragraf 7. Foreningens generaftorsamling
a. GeneElfolsamling€n er foreningens højesle myndighed
b. Generaforsamlingen skal indvarsles senest 8 dage fofud sknftig i medlemsbladet til alle

c. Den ordinære gene€lforsaming alholdes hvert ar medio mafts Forslag, der ønskes
b€lrandei ai gene|alfolsamlin gen skalvære formanden hændesenesi 1 februar. Save ved
ordnær som ved ekstraord nær generalforsarn ing skal forslag sendes sammen med
ndvarslingen til generallorsamlrr gen.
Kun io|slag der har \,ærei imedlemsbladet kan vedtages.
d. Vød såvel atdinær son ved ekstrcatdinær aeneralforsanlino træfler bøstvrelsen
beslulnino on. hvoNidl både A- oa B'nedlennet kan stø',],ne. eller on det et et ahliooende
udelukkande fat A-me dle mnet.
e. Indvarsling tlordinær generaiorsanlng skal indeholde denne dagsorden:
l Valg afdrigenl
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2 Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden.
3. Fomandens beretning
4 Kassererensberetning
5lndkomnelosag{heratu beslvrelsen hvorr'idt både A- oa B nedlennet kan stenne)
Ska I frend å af d aasatde ne n
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
Her ska navnene på aigående besiyrelsesrnedlemmer, revisorer og suppleantef, samt om de
modiasersenvalg oplysæ Ervedkommende ikkenlstede, skalskriftlis acceptrorelgge.
7 Eventuelt.
f. lndvarsllng til ekstraordinær i generalforsamling skal indeholde dagsorden samt en
begrundelse f or indvarclingen
g. Følgende kan gemmen bestyrelsen ii dvars e lil ekstraordin?er generalorsamllngl

2 [4]ndst 4Ze!@EECLat bestyrelsen
3 Mlrdsi 1 O% af reoistrercde nedlenner ve.t udoanaen af seneste reanskabsår
h. En lovlrg indvalslet generalforsarn ing er beslutningsdygtig uanset det det fremmødte anta
.r'edte'r,.r'et. De!!e!!dsrje!s!ft3s9!M
Ved force naieure krcves ntndst trcnnøde af 50 nedlenner: er defte ikke nuhat athaldes
en nv aeneralforsanlina huttiast muliot
i. Tilalmindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. Kun A-medemmer harstemmerei
j. Ændrins af love kan kun ske på en odinær generalforsam ing og kæver 3/5 (60%) af de
afgivne stemmer for f orslaget
k. Stemmeafgivning kan k!n ske ved person ig lrern mø de
l. Såfreml eet rnedlem ønsker det skal afstemn ngen være ;kiftig
ParagrafS:
Foreningens opløsning
a. Foreningens opløsning kaf kun ske efter vedtagelse på først en ord nær generalfo|Samling
og efter ca 3 ugelsiorøb på en ekstEordinær gef era folsamling.
b. På begge dGse generalforsamlinger kræves vedlagelse med mindst 3/4 \75%) al ale

c. Ved opløsning skalforen ngens ejendele og rnld er overførcs lillonden ior nskeaets fremme
d. Et nævn pa I  T eolenr er,  valgt dt  oe- elsrdoroinære gene'alro 'sa r  ing skalpatåge Eg


