VEDTÆGTER
LOMMEULKEN – Jysk Akademisk Lystfiskerforening
§1: Foreningens navn er Lommeulken – Jysk Akademisk Lystfiskerforening og er hjemmehørende
på Biologisk Institut, Aarhus Universitet.
§2: Formålet med Lommeulken - Jysk Akademisk Lystfiskerforening er at give
fiskeriinteresserende studerende ved Aarhus Universitet bedre muligheder for at dyrke deres
interesse, samt at fremme forståelsen for og værne om det danske vandmiljø.
§3: Medlemmer skal være studerende ved Aarhus Universitet. Dog er det muligt for eksisterende
medlemmer at fortsætte medlemskabet efter endt studietid.
Stk. 2 Der kan gives dispensation til medlemskab til studerende ved andre videregående
uddannelser i Århus samt tidligere medlemmer af foreningen såfremt det godkendes af en af
en enig bestyrelse.
§4: Eksklusion af medlemmer sker på en generalforsamling. Mindst ¼ af foreningens medlemmer
skal være fremmødte til generalforsamlingen, og der skal være mindst 2/3 flertal for at en
eksklusion kan ske.
§5: Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt. Stemmeberettigede ved
generalforsamling er foreningens medlemmer. Der indkaldes til generalforsamling min. 2 uger før
via skriftlig invitation til medlemmerne.
§6: Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.

Formalia.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af
kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.
§7: Alle medlemmer kan indstille til bestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvis der kræves øjeblikkelig stillingtagen. Ekstraordinære generalforsamlinger
indkaldes ved skriftlig invitation til medlemmerne med mindst 3 dages varsel. Medlemmer der er
forhindret i fremmøde, kan gøres deres indflydelse gældende gennem skriftlig fuldmagt til andet
medlem.
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§8: Bestyrelsen består af:
-

Formand
Næstformand
Kasserer
Bådansvarlig
Redaktør
Formand for vandplejeudvalget

Skt. 2 Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen og vælges for 1 år af gangen.
§9: Kassereren udarbejder regnskab og budget, der godkendes på generalforsamlingen.
§10: Revision af regnskabet varetages af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
§11: Ændringer i Lommeulkens – Jysk Akademisk Lystfiskerforenings vedtægter skal godkendes
på generalforsamlingen, med 2/3 flertal blandt de i §3 nævnte fremmødte medlemmer.
§12: I tilfælde af lommeulken – Jysk Akademisk Lystfiskerforenings opløsning tilfalder aktiverne
juniorarbejde indenfor Danmarks Sportsfiskerforbund.

Godkendt på generalforsamling d. 9/12 2004.
§3.1 tilføjet samt §3, §4, §5, §7 og §12 revideret og godkendt på generalforsamling 14/12 2011.
§3 og §8 revideret og godkendt på generalforsamling4/12 2013.
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