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fiskeriforeningen for: Brøns å med tilløb

5 t.

Ioreningens navn er Fiskerif,oreningen for Brøns A med tir]øb.

$ z.

Foreningens formå-L er at forbedre fiskeriet r Brørrs A fra Ulle-
mø1le til- dens udmundning i havet samt all-e åens tilløb på nævn-
te strækning, især efter ørred og ål i henhold tiL regurativbe-
stemmeLserne i den til enhver tid gæJdende lovglvning om fersk-
vandsfiskeri.

Åz
J ).

I åen udsæt-tes årrigt ørredyngel rn.v.. i hen-holcJ t jL den til en-
lrver t.id gældende godkerrdte udsætrrirrgspJ-an.

$ 1+.

Medlemmerne af l'isl<eriforeningen er berettiget tiL med husstand
hver på sin lod at drive ryst.fiskeri, når hver af de pågældence
personer har løst fiskekort. Iøvrigt. må fiskeriet kun - bortset
fra det af fiskeriministeriet. i den til enhver tid gældende lov-
givning om ferskvandsfiskeri om bekæmpelses- og udryddetsesfis_
keri - drives på føIgende måcle:



ÅL Er I sKI-RI "

t'1ed åleruser: eventuelL heri f angede ørreder skar genudsæt-
Les.

ved merJninq, tatning og stangning. Brug af savryster er på

st rækn-i-ngen f ra Brøns mØll-es stemmeværk til havet tilladt å-
ret rundt under forudsætning af, at savl-ysteren indrettes med

en alsl,and mellem flæner og tunger på mindst. rJ mm forneden
oq 5 mrn foroverr.

';'

øRREDFISKERI.

ved medning, flue-, dyp- og spindefiskeri. Til fangst af fisk
til af:;t.rygning kan efLer forud indhentet tilladelse fra fis-
keriminj-steriet benyttes den ved forsøgsdambruget værende
fisketrappe eller andre hertil egnede redskaber.

GEDDEFISKERI.

som Ørredfiskeri. Bestyrelsen kan dog, i henhold til cJet af
fisker.inrinisteriet i den til enhver tid gældende lovgivning
om ferskvands fiskeri tilladte om bekæmpel-ses- og udryddelses-
fiskeri, udøve geddefiskeri med alle ifø1ge nævnte rov lov-
lige redskaber.

Hvor int-et andeL er bestemt, er fr.edningstider, mindslemål
og redskabsbestemmel-ser som f astsat i den til enhver t.i d

gældende lovgivning cm ferskvandsfiskeri.

fnhver, der vjl fiske i foreningens medlemmers område, må først
løse fiskel<ort, der trykkes på foreningens foranledning. Børn
under l4 iir skal ikke føse fiskekort. Taksterne for fiskekort
forelægger; af bestyrelsen og fastsættes af generalf,orsamlinqen.
Kortene g-iver kun adgang til at drive rystfiskeri, hvorved for-

5.



st åes flure-, dyp- og spindefiskeri, alrnindelig medning og l-at-
ni ng.

Stk. 2. Tii fiskeri med åleruser skal der løses fiskekorL (ru-
sekort ). Iaksterne for disse fastsættes af generalforsamlingen.
Rusefiskeri må kun udøves af bredejere ud for egen grund med max

J ruser . Fluserne kan røgtes a f bredejei' , dennes hussLand el ler
befuldmægt i gede.

St k. 3. F ctr f creningens medlemmer med husst and udstedes f iske-
kort t j.l lyst fiskeri ud for egen grund uden betaJ-ing.

$ e .

Fiskeriforeningen fastsætter seIv, til hvilke strækninger af åen

fiskekort.erne har gyldiqhed. Dog kan, af hensyn til forsøgsdam-

brugets ncrdvendige kontrol med færdsel på dambrugets areal, fis-
kekort ikl.:e udstedes til åstrækningen beliggende rnelLem kommune-

broen og clambrugeLs hovedstemmeværk.

Foreningens indre forhold.

$ 7.

Som medlenr af foreningen kan optages enhver fiskeriberettiget
brede jur/ Iodsejer, sarnL de, der har løst årskort i foreningen,
på det i ti 2 nævnte område. Ingen anden kan være medlem.

fthvert merdlem har een stemme. Der kan ikke sLsmmes ved befuld-
mægtiget.

$ B.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst l
skal vælges blandt bredejere/lodsejere. Bestyrelsen konstituerer
sig seIv.



5t k. 2. Dr: førnævnLe bestyrelsesmedLemmer samt een suppleanL
lræIqers af og blandt medlemmerne på den årlige general f'orsamlinq
nrecj s;impell- flertal for 2 år ad gangen. Irrdvidere vælges z re-
visorer liqeledes for 2 år ad gangen.

5tk. 3. Br:st-yrelsesmøder skal af holdes mindst een gang om året
og t jlligr:, når formanden el-ler mindsf 2 nedlemmer af bestyrel-
sen ønsker det.

st k 4. Stemmeafgivrr ing kan kun ske ved persorrlig fremmøde.

$ e.

Dern ord-inipre qeneralforsamling afholdes l gang årrigt ved be-
kerrdt gøre.lse med dagsorden med mindst I4 dages varsel, i de f o-
kale bladr;. På den ordinære generalforsamling skal- formanden
aflægge beretning om forenirrgens virksomhed, samLidig forelæg-
ges det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab til
qodkendel-se.

stk. 2. Ilcstraordinær genera]forsamling bekendtgøres på samme

måde som de ordinære og så ofLe, som bestyrelsen finder del- for-
nødent, hvclrefter formanden inden B dage skal indkal-de qeneral-
f orsaml-inqen med mindst 14 dages varse.l.

Stk " 3. El<sLraordinær generafforsamling afholdes når bestyrelsen
finder dett.e fornødenL eller når mind.st I/3 af samtlige forening-
ens nredlemmer skriftliqt overfor bestyrelsen fremsætter beqæring
heronr nled anmodning om behandling af et bestemt emne, hvorefter
bestyrelsen senes'- B dage efter. modtagelsen af begæringeir, skal
foranlediqe den ekstt'aord-i.rrære gen:ralforsamlirrq indkaldt merJ

mindst l-4 dages forudgående varse.l-.

10.

Enhver lovlig
og tager si.ne

indvars I e t. general f orsaml
bestemmel-ser med simpelt

ing er besl-utningsdygLrg
f l"ertal ( jvf . doq bestem-



melser derom i den til enhver tid gældende lovgivninq om fr:rsk-
vandsf iskeri ).

Stk. 2. Til ophævel-se af foreningen eller ændring af vedtæq;terne
kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. såfremt 2/i ikke opnås,
men mere end halvdelen sLemmer for ophævel-se efler ændrinq, kan
ophæveLse el-fer ændrirrg vedtages ved simpel stemmeflerhed på den
ekstraordinære general forsamling, som afholdes inden l0 dage
derefter.

11.

Bestyrelsen kan afholde sædvanlige driftsudgifter og ligeledes
afsæt.t.e Qe1øb til imødegåelse af sLørre udgifter. Når kassebe-
holdningen qØr det rimeligt, kan der ydes bidrag til oprens-
nings- og vedligeholde.l-sesarbejder efter retningslinier fastsat
af generalforsamlinqen.

$ rz.

0phæves foreningen skal- dennes eventuetle formue tilfalde Skær-
bæk Kommune til uddeling til velgørende formå1 indenfor Brprns
Kirkesogn.

5åledes vedt.aget på den stiftende generalforsamlinq i Brøns.

Brøns, den 4. december IgBG

Lr_1

advokat Palle Rohrsted
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