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VEDTÆGTER FOR ESRUM Å LAUG. 

§ 1. Navn: Foreningens navn er Esrum Ålaug, foreningens adresse er formandens adresse.  

§ 2. Formål: At varetage opgaver i forbindelse med naturgenopretning i Esrum Å og andre Nordsjællandske 

Vandløb. Opgaverne omfatter bl. a at drive et klækkeri, indfange moderfisk ved elbefiskning, opdrætte og 

udsætte fiskeyngel og 1-2 års fisk i henhold til godkendt udsætningsplan, vandpleje og restaurering. At 

varetage og fremme medlemmernes interesse ved udøvelse af sports- og lystfiskeri. Dette gøres ved at 

arrangere fisketure for medlemmerne samt at være medlem af Fiskeringen.     

§ 3. Tilhørsforhold Esrum Ålaug er medlem af Fiskeringen 70, hvis vedtægter foreningen kan underlægges, 

og kan principielt være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.    

§ 4. Myndighed: Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den 

højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

§ 5. Medlemsskab: Alle med interesse for Esrum Ålaug og dets virke, eller som ønsker at støtte foreningens 

arbejde, kan optages i foreningen. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

Foreningen har A- og B-medlemmer. 

A-medlemmer betaler kontingent til Esrum Ålaug / Fiskeringen. 

B-medlemmer betaler kontingent til Esrum Ålaug alene. 

Udmeldelse skal ske skriftligt, og medfører tab af alle rettigheder og krav i Esrum Ålaug.     

§ 6. Kontingent: Ålaugets årskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingent til Esrum 

Ålaug og Fiskeringen bliver opkrævet af Fiskeringen, og kan justeres løbende i takt med ændringer i 

Fiskeringskontingentet. Sker indbetalingen ikke rettidigt, kan vedkommende medlem slettes af foreningen.  

§ 7. Generalfors.: En ordinær generalforsamling afholdes årligt, inden udgangen af maj måned. Der 

indkaldes senest 14 dage før via email til medlemmerne. Herudover bekendtgøres indkaldelsen på Esrum 

Ålaugs hjemmeside og Fiskeringens hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødte medlemmers antal, hvis den er lovligt indvarslet. Forslag som ønskes behandlet, må være 

formanden i hænde senest 7 dage før.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Forslag der ikke er rettidigt modtaget, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen. Dagsorden 

skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab. 
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4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen og revisor. 

6. Eventuelt. 

Afstemning på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægter kræver dog 2/3 af 

de afgivne stemmer. 

§ 8. Eks. ordinærgeneralfors.: Skal afholdes senest fire uger efter at 1/3 af de stemmeberettigede 

medlemmer, skriftligt har fremsendt en motiveret dagsorden. 

§ 9. Daglig ledelse: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en toårig periode på generalforsamlingen. 

Formand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår lige år. Næstformand, kasserer og den anden 

halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Yderligere vælges tre 

suppleanter og en revisor 

§ 10. Esrum Ålaug tegnes af formanden og næstformanden 

§ 11. Regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret. Det afsluttede regnskab underskrives af kasserer og 

revisor, før det fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Revisor har ret til at foretage uanmeldt 

kasseeftersyn. 

  


