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KAPITEL 2 

 
GENERALFORSAMLINGEN 

 
 

 § 5. Generalforsamling. 
 § 6. Indvarsling af generalforsamling. 
 § 7. Ordinær generalforsamling. 
 § 8. Ekstraordinær generalforsamling. 
 § 9. Forhandlinger på generalforsamlingerne. 
 § 10. Protokol og offentliggørelse. 
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General- § 5 . (Ændret 1979/80) 
forsamling 5.1. Den øverste myndighed i 

foreningen udøves af medlem-
merne ved urafstemning for så 
vidt angår forslag til foreningens 
opløsning. 

 5.2. I alle andre tilfælde har ge-
neralforsamlingen den højeste 
myndighed inden for de rammer, 
som vedtægterne til enhver tid 
fastsætter. 

 5.3. Adgang til og stemmeret på 
generalforsamlingen har en re-
præsentant for hvert fartøj i 
overensstemmelse med § 17. 
Foreningens funktionærer og re-
visor kan  overvære forhandlin-
gerne på generalforsamlin-
gerne, men de har ikke stemme-
ret. 

 Såfremt bestyrelsens formand 
ikke er medlem af foreningen, 
har han ej heller stemmeret. 

 5.4. Den stemmeberettigede re-
præsentant for et skib, der er ud-
gået i regnskabsårets løb, kan 
kun deltage i behandlingen af og 
stemme om sager, der vedrører 
pågældende skibs forhold og 
om det aflagte regnskab. 

 
Indvarsling 
til general- § 6.  
forsamling 6.1. Indvarsling til såvel ordi-

nære som ekstraordinære gene-
ralforsamlinger foretages af be-
styrelsen ved afsendelse af al-
mindelige breve eller e-post til 
de forsikrede fartøjers stemme-
berettigede repræsentanter (jvf. 
§ 17.2) og ved annoncering i 
Dansk Fiskeritidende eller på 
Foreningens hjemmeside.  

 6.2. Indvarslingen, der skal inde-
holde generalforsamlingens 
dagsorden, skal afsendes tid-
ligst 4 uger og senest 14 dage 
før det fastsatte mødetidspunkt. 

 6.3. Indeholder dagsordenen 
forslag om vedtægtsændringer 
(§ 43) eller om opløsning af for-
eningen (§ 44), gælder samme 
bestemmelser som i vedtægter-
nes § 6 stk. 1. Annonceringen 
skal indrykkes tidligst 4 uger og 

senest 14 dage før det fastsatte 
mødetidspunkt. 

Ordinær 
General- 
forsamling § 7. (Ændret 1982/83, 1989, 

2001, 2005, 2009 og 2013) 
 Ordinær generalforsamling af-

holdes hvert år inden den 1. april 
og med følgende dagsorden: 
a) Beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne 
regnskabsår. 

b) Regnskabsaflæggelse. 
  Den iht. § 27 reviderede og 

underskrevne årsrapport 
fremlægges til godken-
delse. 

c) Behandling af eventuelle 
forslag fra bestyrelsen eller 
fra medlemmerne. 

  Forslag fra medlemmerne 
skal være bestyrelsen i 
hænde i skriftlig form inden 
den 15. februar. 

d) Valg af foreningens for-
mand og bestyrelsesmed-
lemmer, suppleanter til be-
styrelsen og revisor, jvf. §§ 
11 og 33. 

e) Foreningens lønpolitik. 
f) Eventuelt. 

 
Ekstra ordinær 
general- § 8. (Ændret 1985 og 2005) 
forsamling 8.1. Ekstraordinær generalfor-

samling skal afholdes, når be-
styrelsen eller revisor finder det 
hensigtsmæssigt. Ekstraordi-
nær generalforsamling skal ind-
kaldes inden 14 dage, når det til 
behandling af et bestemt angivet 
emne forlanges af 1/10 af de 
stemmeberettigede. 

 
Forhandlinger 
på general- § 9. (Ændret 1982/83) 
forsamlinger 9.1. Generalforsamlingerne le-

des af formanden eller den, han 
bemyndiger dertil. 

 9.2. Generalforsamlingerne er 
beslutningsdygtige uanset de 
mødte stemmeberettigede med-
lemmers antal, jvf. dog § 43 
(ændring af vedtægter) og § 44 
(foreningens opløsning). 
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 9.3. Afstemning på generalfor-
samlingerne, der kun kan ved-
røre sager, der er bekendtgjort 
på dagsordenen, foretages 
mundtligt, medmindre nogen 
kræver skriftlig afstemning. Alle 
valg foregår dog ved skriftlig af-
stemning. 

  9.4. Beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal, undtagen 
i følgende tilfælde: 
a) Formandsvalg (§ 11) 
b) Ændring af vedtægterne (§ 

43) 
c) Foreningens opløsning (§ 

44) 
 
Protokol og  
offentlig- § 10. (Ændret 1979/80 og 2005) 
gørelse 10.1. Over det på generalfor-

samlingerne passerede føres en 
protokol, der underskrives af di-
rigenten. 

 10.2. Formanden foranlediger, 
at en beretning om vigtigere 
vedtagelser og stedfundne valg 
stilles til rådighed for pressen til 
offentliggørelse 

 


