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Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2016.  

Vedtægterne erstatter vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsam-
ling den 5. april 1952 med ændringer af 8. marts 1954, 27. marts 1961, 14 
marts 1968, 12. marts 1970, 2. maj 1979, 12. marts 1986, 9. marts 1988, 
23. marts 1993, 14. december 1993, 24. marts 1994, 3. marts 1998, 16. 
marts 1999, 6. marts 2000, 5. marts 2013 og 13. marts 2018. 
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§ 1 

 Navn og Hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Ros-
kilde og Omegns Lystfiskerklub 
(ROLK). Foreningen er stiftet den 
5. april 1952. 

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i 
Roskilde Kommune. 

 

§ 2 

 Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er  

 at samle aktive lystfi-
skere omkring fælles in-
teresser  

 at give medlemmerne 
gode udfoldelsesmulig-
heder ved fiskeri og 
klubaktiviteter  

 at værne om naturvær-
dier ved moser, søer, 
vandløb og kyster 

 at arbejde for at forøge 
og forbedre fiskebestan-
dene ved udsætning af 
fiskeyngel og sættefisk  

 at arbejde for bevarelse 
og genopretning af 
yngle- og vækstområder 
for fisk, primært i Ros-
kilde kommune og om-
egn  

 at øge medlemmernes 
kendskab til de forskel-
lige former for lystfiskeri 

 at lave særlige fisketure 
og klubaktiviteter for ju-
niorer  

 

§ 3 

 Medlemskab af landsorganisa-
tion 

Stk. 1. Foreningen er medlem af 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

§ 4 

 Medlemskab 

Stk. 1. Som medlem kan optages 
enhver. Medlemskab kan være: 

 junior: under 18 år pr. 
1.januar 

 unge: mellem 18 år og 
25 år pr. 1. januar 

 senior: 26 år og derover 
pr. 1. januar 

 familie: alle i samme 
husstand 

Stk. 2. Indmeldelse skal ske til 
kassereren efter regler fastsat af 
bestyrelsen. For medlemmer un-
der 15 år skal indmeldelsen god-
kendes af forældre eller værge. 
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Stk. 3. Udmeldelse skal ske til 
kassereren med en måneds var-
sel til udgangen af et kalenderår. 

 

§ 5 

Kontingent 

Stk. 1. Der fastsættes særskilt 
kontingent for juniorer, unge, se-
niorer og familier. 

Stk. 2. Generalforsamlingen fast-
sætter kontingent for det kom-
mende år. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter 
indbetalingstidspunkt og hvorle-
des kontingentet opkræves. 

Stk. 4. Medlemmer indmeldt i 
perioden 1. januar – 31. juli beta-
ler fuldt medlemskontingent. 
Medlemmer indmeldt i perioden 
1. august - 30. september betaler 
halvt medlemskontingent. 
Medlemmer indmeldt efter 1. 
oktober er kontingentfrie for den 
resterende årsperiode. 

 

§ 6 

Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er 
foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år i marts må-
ned og indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 2 ugers varsel, med 
angivelse af dagsorden. Indkal-
delsen skal ske skriftligt via e-
mail og adviseres på klubbens 
hjemmeside. 

Stk. 3. Alle foreningsmedlemmer 
har adgang til generalforsamlin-
gen. Alle medlemmer, der er 
fyldt 16 år og ikke er i kontin-
gentrestance, har stemmeret og 
er valgbare til bestyrelsen. Med-
lemmer under 16 år, der ikke er i 
kontingentrestance, har stem-
meret gennem forældre.  For-
mand, næstformand og kasserer 
skal dog være mindst 18 år. Der 
kan kun stemmes ved personligt 
fremmøde eller ved fuldmagt. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde 
senest 1. februar og vedlægges 
indkaldelsen. 

Stk. 5. Det reviderede regnskab 
vedlægges indkaldelsen eller be-
kendtgøres på klubbens hjem-
meside mindst 1 uge før general-
forsamlingen. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordi-
nære generalforsamling skal in-
deholde mindst følgende punk-
ter: 
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1. Valg af dirigent og refe-
rent 

2. Formandens beretning 
for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det re-
viderede regnskab til 
godkendelse 

4. Bestyrelsens planer om 
tiltag og aktiviteter for 
det kommende år 

5. Forelæggelse af budget 
til orientering 

6. Fastsættelse af kontin-
gent for det kommende 
år  

7. Indkomne forslag 
8. Valg af formand 
9. Valg af medlemmer til 

bestyrelsen 
10. Valg af 1. og 2. supple-

ant til bestyrelsen 
11. Valg af 2 revisorer og 1 

revisorsuppleant 
12. Eventuelt 

Stk. 7. Der skal tages referat af 
generelforsamlingens beslutnin-
ger. Referatet offentliggøres for 
foreningens medlemmer enten 
via hjemmesiden, e-mail, face-
book eller efter bestyrelsens 
valg. 

 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsam-
ling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalfor-
samling kan indkaldes af besty-
relsen og skal indkaldes inden 1 
måned, når mindst 1/5 af for-
eningens stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt over for 
bestyrelsen fremsætter ønske 
herom, ledsaget af motiveret 
dagsorden. 

Stk. 2. Der gælder de samme be-
stemmelser for den ekstraordi-
nære generalforsamlings afhol-
delse som for den ordinære ge-
neralforsamling. 

 

§ 8 

Bestyrelsen 

Stk. 1. Bestyrelsen er forenin-
gens daglige ledelse. Bestyrelsen 
består af 5 – 7 medlemmer: 

Formand, næstformand, kasse-
rer og 2 – 4 yderligere bestyrel-
sesmedlemmer.  

Bestyrelsesmedlemmerne væl-
ges for 2 år ad gangen. 

Halvdelen af bestyrelsen afgår i 
lige år og halvdelen i ulige år. 

Generalforsamlingen kan fast-
sætte, at et bestyrelsesmedlems 
valgperiode kun gælder for 1 år. 
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Stk. 2. Suppleanter vælges for 1 
år ad gangen. 

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmed-
lem udtræder af bestyrelsen før 
tid, indtræder 1. hhv. 2. supple-
ant i bestyrelsen indtil førstkom-
mende ordinære generalforsam-
ling. 

 Stk.4. Bestyrelsen vælger selv 
blandt sine medlemmer næstfor-
mand, kasserer og sekretær. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte 
udvalg til varetagelse af løbende 
eller enkeltstående opgaver. 

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslut-
ningsdygtig, når et flertal, her-
iblandt formanden eller næstfor-
manden, er til stede. Alle spørgs-
mål afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal. I tilfælde af stem-
melighed forkastes spørgsmålet. 

Stk. 7. Der skal tages referat af 
bestyrelsens forhandlinger og 
beslutninger. 

 

§ 9 

Tegningsregler 

Stk. 1. Foreningen tegnes af for-
manden og kassereren i forening 
eller, ved forfald af en af disse, af 
formanden eller kassereren i for-

ening med næstformanden. For-
mand og kasserer kan råde over 
dankort og netbank til forenin-
gens bankkonti hver for sig. Op-
tagelse af lån, køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom skal 
dog godkendes af generalfor-
samlingen. 

 

§ 10 

Medlemskort 

Stk. 1. Medlemskort udstedes af 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 
Medlemskortet skal medbringes 
under fiskeri i klubbens fiske-
vande og skal på forlangende af 
enhver af klubbens medlemmer 
og fiskevandets ejer forevises. 

Stk. 2. Et medlems ægte-
fælle/samlever og børn under 16 
år kan deltage frit i fiskeri i klub-
bens vande ifølge med et med-
lem. 

 

§ 11 

Regnskab og revision 

Stk. 1. Regnskabet følger kalen-
deråret. 

Stk. 2. Revideret driftsregnskab 
og status skal forelægges den or-
dinære generalforsamling til 
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godkendelse. Regnskabet skal 
påtegnes af revisorerne og un-
derskrives af formanden og kas-
sereren. 

Stk. 3. Revisorerne skal hvert år 
inden generalforsamlingen gen-
nemgå det samlede regnskab og 
påse at beholdningerne er til 
stede. Revisionsformen er kritisk 
revision. 

Stk.4. Revisorerne og revisorsup-
pleant vælges af generalforsam-
lingen for 2 år ad gangen, dog så-
ledes at de ikke afgår samtidig. 

 

§ 12 

Færdsel ved fiskevande mm. 

Stk. 1. Færdsel ved og på for-
eningens fiskevande sker på eget 
ansvar, og det enkelte medlem 
er selv ansvarlig for anskaffelse 
og brug af påbudt redningsud-
styr. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan for kor-
tere eller længere tid udelukke 
eller ekskludere medlemmer, der 
groft tilsidesætter almindeligt 
gældende regler for fiskeri og 
færdsel ved fiskevande. 

 

 

§ 13  

Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne 
kan ske på enhver generalfor-
samling, når mindst 2/3 af de af-
givne stemmer er for forslaget. 

 

§ 14 

Opløsning 

Stk. 1. Beslutning om forenin-
gens opløsning kan kun træffes 
på en generalforsamling, når 
mindst 2/3 af de afgivne stem-
mer er for forslaget. 

Stk. 2. Foreningens midler skal 
efter generalforsamlingens be-
slutning anvendes til andre lig-
nende formål som foreningens. 

 

§ 15 

Vedtægternes publicering 

Stk. 1. Vedtægterne skal være til-
gængelige på foreningens hjem-
meside 

 


