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 GENERALFORSAMLING   

I  

SYDVESTJYDSK SPORTSFISKERFORENING  

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00  

I klubhuset Randersvej 47, 6700 Esbjerg  

Med følgende dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

1a. Godkendelse af forretningsorden. 

2. Beretning v/formand Jens Lygum. 

2a. Herunder beretninger fra opsynsudvalg, vandplejeudvalg. 

3. Regnskabet v/kasserer Stig Mortensen. 

4. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen konstituerer sig 

ved førstkommende bestyrelsesmøde). 

På valg er Lars Hammer-Bek, Arne Harder Mikkelsen, Esben Bøgh, 

Stig Mortensen og Holger Wulff. 

Arne, Lars modtager ikke genvalg. 

5. Valg af to suppleanter. 

Valget er gældende for ét år ad gangen, Mathias og Tanya er på 

valg og genopstiller. 

6. Valg af revisor og suppleant. 

Revisor Poul Slot er på valg, Poul modtager genvalg. 

6a. Revisorsuppleant Anders Gadeberg er på valg, Anders modtager 

genvalg. 



   

Sydvestjysk Sportsfiskerforening 
Klubhus: Randersvej 47 6700 Esbjerg 
www.sydvestjydsk.dk   

        

7. Valg af bestyrelsesmedlem til SSF’s støtteforening. 

Rune Thomsen er på valg, Rune modtager genvalg. 

8. Forslag indsendt til formanden(ssf.formand@gmail.com) iflg. 

Foreningens love. 

Der er modtaget følgende forslag fra Poul Slot: 

§ 11 – Vedtægter for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening  

          Se bilag 1.  

9. Bestyrelsen stiller følgende ændringsforslag: 

 

§ 11 – Vedtægter for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening  

          Se bilag 2. 

§ 7 – Vedtægter for Støtteforeningen. 

         Se bilag 3. 

§ 14 – Vedtægter for SSF. 

           Se bilag 4. 

 

10. Eventuelt. 

 

 

  

Knæk og bræk til alle medlemmer i 2023  

  

M.v.h. SSF’s Bestyrelse  

  

mailto:ssf.formand@gmail.com
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BILAG 1. 

 

Forslag til ændring i §11: Valg af bestyrelse. 

Nuværende tekst: 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år med 4 medlemmer og i ulige år med 5 

medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Genvalg kan 

finde sted. Foreningens formand og kasserer skal være bosat i Jylland.  

 

Ændres til: 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år med 4 medlemmer og i ulige år med 5 

medlemmer.  Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, den ene i lige år og 

den anden i ulige år. Genvalg kan finde sted. Foreningens formand og kasserer skal være 

bosat i Jylland. 

 

Begrundelse: 

Jeg syntes at det er forkert at bestyrelsen selv vælger formand og kasserer, de to vigtigste 

poster i vores forening. 

Som det er nu, bliver medlemmerne frataget retten til at have medindflydelse på valget af 

de to vigtigste poster i bestyrelsen. 

Lad os lave et tankeeksperiment: Jens er på valg og jeg stemmer på genvalg til ham. Når 

jeg gør det har jeg selvfølgelig en forventning om at han fortsætter som formand. 

MEN, på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig således at det er 

en af de andre bestyrelsesmedlemmer der skal være formand!!!!  

Det kunne jo godt være at jeg ikke syntes at den nyvalgte formand er den rette posten. 

Men det har jeg ingen som helst indflydelse på, da jeg ikke har muligheden for at stemme 

på den nye formand. Og det samme gælder selvfølgelig for kassereren. 

Det er ikke rigtigt.  

Derudover er det da alt andet lige også en tillidserklæring fra forsamlingen at blive valgt til 

netop de to poster, som jo er foreningens to vigtigste embeder. Et valg som man godt kan 

være en lille smule stolt af. 

Vi skal også tænke på at formand og kasserer også har de samme roller i 

fondsbestyrelsen.  
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BILAG 2. 
 

§ 11 – Valg af bestyrelse. 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år med 4 medlemmer og i ulige år 

med 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand 

og kasserer. Genvalg kan finde sted. Foreningens formand og kasserer 

skal være bosat i Jylland. Generalforsamlingen vælger desuden 2 

revisorer, der afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 

bestyrelsessuppleanter for et år af gangen. Ved personvalg på 

generalforsamlingen gælder almindeligt flertal, det vil sige 50 % af 

stemmerne + 1 stemme. 

I tilfælde, hvor stemmerne står lige, skal formandens stemme være 

afgørende. 

Intet medlem af Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings bestyrelse kan uden 

generalforsamlingens godkendelse være i bestyrelsen for andre 

sportsfiskerforeninger inden for samme område. 

Bestyrelsens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen. 
 

Ændringsforslag: Det med gult erstattes af følgende: 

 

”Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.” 
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BILAG 3. 

 

Ændringsforslag til § 7 i Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings 

Støtteforening: 

 

”Fjerde punktum”: 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer 

er til stede. 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands 

stemme udslagsgivende. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 

Det med rødt fjernes, da det strider mod vedtagelsen i § 6, fjerde og 

femte punktum. 
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BILAG 4. 

 

§ 14. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes 

foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

Forslag: ordet foreningens skiftes ud med bestyrelsens 

 


