VEDTÆGTER FOR SAMMENSLUTNINGEN
ODENSE Å & STAVIDS Å
§ 1 FORMÅL
Formålet med sammenslutningen, kaldet Sammenslutningen Odense å & Stavids å, er at skabe og
drive et fælles fiskevand i Odense og Stavids åers vandsystemer, for de i sammenslutningen
deltagende selvstændige foreninger, således at disse optræder som en samlet enhed overfor de
kommuner, som har lodsejerrettigheder til åerne, vandløbsmyndighederne, Danmarks
Sportsfiskerforbund, lodsejere og lystfiskere.
§ 2 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Stk. A
I Sammenslutningen kan optages alle foreninger, som er fuldgyldigt medlem af Danmarks
Sportsfiskerforbund, som har adresse på Fyn og omliggende øer, og hvor mindst 75 % af
foreningens medlemmer er bosiddende på Fyn og omliggende øer.
Stk. B
Vandplejearbejdet i Odense Å Sammenslutnings fiskevand varetages af Vandpleje Fyn.
Med-lemskab af Odense Å Sammenslutning forudsætter derfor, at foreningen er medlem af
Vand-pleje Fyn.
§ 3 REPRÆSENTANTSKAB
Stk. A
Sammenslutningens højeste myndighed er repræsentantskabet. Hver af de tilsluttede selvstændige
foreninger har ret til at udpege hver 2 repræsentanter, som skal repræsenterer foreningen i
repræsentantskabet. Foreningerne har mødepligt til repræsentantskabsmøderne
Alene forretningsudvalget og foreningerne kan stille forslag på repræsentantskabsmødet.
Alle afstemninger på repræsentantskabsmøderne afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget
herfra er dog vedtægtsændringer, som kræver mindst 2/3 majoritet af de fremmødte foreningers
stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, forstået på den måde, at ingen forening kan overdrage sine
stemmer til en anden forening ved fuldmagt eller lignende. Det er dog tilladt at udstyre foreningens
egne medlemmer med fuldmagt, såfremt en af foreningens repræsentanter er forhindret i at møde.
Hver forening har 5 stemmer.
Stk. B
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i januar måned, og indeholder som minimum
følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
Beretning fra eventuelt nedsatte udvalg
Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
Forslag til det kommende års budget og kontingent
Valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1. januar)
11. Eventuelt
Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel, og der vedlægges et kort uddrag af
formandens beretning med årets vigtigste hændelser, regnskab samt forslag til handlingsplan og
budget.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes når et flertal i forretningsudvalget ønsker det,
eller når 1/3 af de tilsluttede foreninger til formanden fremsætter skriftlig begæring herom med
angivelse af grunden hertil. Formanden indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde på
samme måde, som til et ordinært møde og med normalt varsel, senest 3 uger efter at have modtaget
begæringen.
Der tages referat af møderne, som skal underskrives af dirigenten og den valgte forretningsudvalg.
Repræsentantskabet afgør hvorledes Sammenslutningen tegnes i økonomiske anliggender, herunder
hvorledes der kan disponeres ved hjælp af elektroniske banksystemer. Dette nedfælles i et referat.
Sammenslutningen kan ikke gældsætte sig.
Stk. C
Den daglige ledelse af sammenslutningen forestås af et forretningsudvalg på 7 personer, som
vælges på et repræsentantskabsmøde blandt repræsentanterne, således at der vælges en formand, en
kasserer, og 5 forretningsudvalgsmedlemmer. Valget gælder for 2 år af gangen, således at der i
ulige årstal vælges en formand og 2 forretningsudvalgsmedlemmer, og i lige årstal vælges en
kasserer og 3 forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en
næstformand og en sekretær.
Forretningsudvalget afholder møder efter behov, når formanden finder det nødvendigt, eller når 4
forretningsudvalgsmedlemmer begærer det, og afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede, og såfremt der
måtte være stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Afgørelser om eksklusioner kræver
dog min. 5 stemmer for. Referat af møderne indføres i sammenslutningens protokol. Indkaldelse
sker med 8 dages skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden. Hastemøder kan indkaldes med
kortere varsel, hvis et beslutningsdygtigt flertal godkender dette. Mødet er beslutningsdygtigt når 4
medlemmer er til stede. Bestyrelsen tegner sammenslutningen med fuld retsvirkning.
§ 4 REGNSKAB
Stk. A
Regnskabsåret er kalenderåret. Der føres regnskab med oversigt over samtlige indtægter og
udgifter, og der skal udfærdiges bilag på samtlige poster.
Stk. B
Ved foreningens indmeldelse, skal foreningen indbetale et engangsindskud til sammenslutningen.
Engangsindskuddet fastsættes til hvad der svarer til ”værdien af formuen i Sammenslutningen
udregnet pr. medlem ved indmeldelsen”. Af hensyn til denne beregning, kan indmeldelse kun ske
med virkning fra en 1. januar, og på baggrund af medlemstallet, som er registreret i Danmarks
Sportsfiskerforbund pr. 1. oktober året i forvejen.

Hvert år udfærdiges budget for det kommende år, indeholdende et overslag over udgifter til
fiskeleje, vandplejeudgifter, mødeudgifter og andre relevante udgifter i forbindelse med driften af
fiskevandet, oprundet til nærmeste tusinde kroner, som skal godkendes på repræsentantskabsmødet
i januar måned. Udfra dette budget fastsættes det kommende års kontingent. Fordelingen på de
enkelte foreninger beregnes ud fra de til Danmarks Sportsfiskerforbund registrerede medlemstal pr.
1. oktober året forud for det budgetterede.
For juniorer beregnes ingen kontingent. For familiemedlemsskaber beregnes der et og et halvt
kontingent. Kontingentet skal indbetales til Sammenslutningen senest den 31. marts.
Stk. C
Der ydes ikke vederlag til repræsentantskabsmedlemmerne, ej heller telefongodtgørelse, eller
kørselsudgifter i forbindelse med møderne. Der kan ydes refusion til forretningsudvalgsmedlemmer
og arbejdsudvalgsmedlemmer i forbindelse med kontrol, vandplejearbejde, leje af fiskevand,
opsætning af skilte m.m., såfremt det på forhånd er aftalt på et repræsentantskabsmøde, og ført til
referat. Afregning af leje af fiskevand, til de foreninger, som har medbragt fiskevand til
Sammenslutningen, kan ikke overstige den leje, som foreningen afregner til sine lodsejere.
Stk. D
Sammenslutningens regnskab skal revideres af mindst 2 revisorer, som vælges på
sammenslutningens årlige repræsentantskabsmøde i januar.
§ 5 RETTIGHEDER & PLIGTER
Stk. A
De foreninger som ejer eller har lejeaftale om fiskevand i Odense og Stavids åer’s hovedløb ved
indtrædelsen i Sammenslutningen, skal (som hovedregel) stille dette fiskevand til rådighed for
medlemmer af de foreninger, som er tilsluttet Sammenslutningen. Der kan dog accepteres en
”indslusningsperiode” på max. 3 års varighed til koordinering og forhandling af eventuelle
ændringer i lejeaftaler. Der kan dog forekomme undtagelser, såfremt enighed mellem lodsejer og
sammenslutning ikke kan opnås.
Stk. B
Foreningerne i Sammenslutningen forpligter sig til ikke at købe eller leje fiskevand i Odense og
Stavids åer’s hovedløb, så længe foreningerne er medlem af Sammenslutningen. Alt nyt fiskevand i
Odense og Stavids åer’s hovedløb, skal købes eller lejes af Sammenslutningen.
Stk. C
Såfremt en forening ønsker at forlade Sammenslutningen, skal dette gøres med mindst et halvt års
varsel til en 1. januar, og foreningen har intet krav på at få udbetalt indskud eller andel af formue.
Foreningen har heller ikke krav på andel af fiskevand, som er erhvervet af Sammenslutningen i den
tid foreningen har været medlem.
Stk. D
Foreninger, som har medbragt fiskevand ved tilslutningen til Sammenslutningen, kan medtage dette
fiskevand ved udmeldelse. Dalum Lystfiskerforening bevarer brugsretten over bådehavnen på
maden ved Dalumvej.
Stk. E

Reglerne for fiskeriet er beskrevet i ”Regler for fiskeri i Odense å og Stavids å”, som skal følges
af alle dagkortløsere samt alle medlemmer af de foreninger, som er tilsluttet sammenslutningen. Der
kan forekomme forskellige regler for fiskeriet på de enkelte stykker af Odense å og Stavids å.
§ 6 SAMMENSLUTNINGENS OPHØR
Ved sammenslutningens ophør, hvilket vil være tilfældet, når sidste forening har meldt sig ud, eller
de tilbageværende foreninger i 100 % enighed har besluttet at opløse sammenslutningen, vil den
tilbageværende formue blive fordelt blandt de tilbageværende foreninger i forhold til deres
medlemstal.
Eventuelle fiskerettigheder på kommunalt ejede strækninger, vil blive overdraget til den
organisation, som på daværende tidspunkt har en aftale med Odense kommune om fiskeretten til de
kommunale strækninger i øvrigt.
Eventuelle fiskestrækninger, som er købt af sammenslutningen, vil blive fordelt på samme måde
som formuen.
Således vedtaget
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