Vedtægter for
Fiskeriets Servicefag

§ 1. Navn, formål og hjemsted
Stk. 1 - Navn
Fiskeriets Servicefag er en klub under Danmarks
Fiskeriforening Producent Organisation .
Stk. 2 - Formål
Fiskeriets Servicefag har til formål at:

§ 2. Medlemsforhold
Stk. 1. Optagelse
Som medlemmer optages erhvervsvirksomheder og
lignende, der virker som henholdsvis leverandører til
og aftagere fra det danske fiskerierhverv.
Bestyrelsen godkender optagelse af medlemmer.
Indmeldelse sker via hjemmesiden:
www.servicefag.dk

•
		
		

Fremme og styrke samhørigheden
mellem fiskerierhvervet
og fiskerierhvervets servicefag.

•
		
		

Forøge informationsniveauet om
fiskerierhvervet og fiskerierhvervets
servicefags generelle vilkår.

Fiskeriets Servicefag
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia.

		

Fremme og forbedre den samlede
fiskerisektors synspunkter
i offentligheden.

•
		
		

Afholde og gennemføre møder og
arrangementer om erhvervsfiskeriets
og servicefagenes forhold.

Stk. 2 - Dagsorden
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinier
		 for klubbens
		 virksomhed i det kommende år.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse og godkendelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og
suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

•

•
		

At virke som igangsætter af projekter
af fælles betydning for fiskerierhvervet
og fiskerierhvervets servicefag.

Stk. 3 - Hjemsted
Fiskeriets Servicefag´s hjemsted er:
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia.

eller ved skriftlig henvendelse til:

Stk. 3 - Gennemførelsen
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Forslag
fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes
til medlemmerne 7 dage inden samme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. Der kan stemmes gennem
fuldmagt, dog kan man maksimalt råde over
5 fuldmagter.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt et af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Såfremt 2/3 af medlemmerne eller bestyrelsen
ønsker det kan ekstraordinær generalforsamling
afholdes.

§ 3. Bestyrelsen
Stk. 1 - Opgave og valg
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse
på 5 medlemmer, valgt for 2 år.
Bestyrelsen sammensættes således, at klubbens
generalforsamling udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer.
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
deltager med et medlem af formandskabet, som er
født medlem af bestyrelsen og næstformand for
klubben.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med næstformand og sekretær.
Stk. 2 - Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes fire gange om året, når
formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver dette.
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af
dagsorden. Der føres beslutningsreferat over
bestyrelsesmøderne.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1 - Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt,
og søges afholdt i sammenhæng med Danmarks
Fiskeriforening Producent Organisations generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed
i alle anliggender.
Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med
tre ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte
medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal endvidere følge klubbens
regnskab.
Stk. 2 - Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til Fiskeriets
Servicefag, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
eller pr. mail fs@dkfisk.dk senest med 6 mdr.
varsel til regnskabsårets udgang.
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af
de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem,
der ikke opfylder de af medlemskabet gældende
forpligtigelser, eller som handler til skade for
klubben.
Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent
kontingent, slettes dog uden videre ved forelæggelse
for bestyrelsen.
Stk. 3 - Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert kalenderår af
generalforsamlingen og indbetales til klubben inden
udgangen af januar måned.
Stk. 4 - Medlemsrettigheder og -pligter
Medlemmerne er berettigede til at deltage i klubbens
og faggruppernes møder.
Medlemmerne har ret til at deltage i Danmarks
Fiskeriforening Producent Organisations generalforsamling med taleret, dog uden stemmeret.
Medlemmerne modtager vederlagsfrit Fiskeri Tidende
fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
Fiskeri Tidende udsender kvartårligt en sektion, der
beskriver udviklingen i det danske erhvervsfiskeri og
udviklingen indenfor de enkelte fagområder.

§ 5. Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af
de afgivne stemmer.

§ 6. Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8. Opløsning
Til klubbens opløsning kræves vedtagelse på
en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer.
Såfremt opløsning ikke vedtages på generalforsamlingen, kan opløsning derefter ske ved
indkaldelse af endnu en generalforsamling, hvor
mere end halvdelen af de fremmødte beslutter
det.
Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens
formue Danmarks Fiskeriforening Producent
Organisation.

§ 7. Tegning og hæftelse
Klubben forpligtiges udadtil ved underskrift af
formanden og to bestyrelsesmedlemmer.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de på klubben påhvilende
forpligtigelser.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Ålborg
fredag den 12. januar 1996.
Vedtægterne er ændret på generalforsamling i Vejle den 9. april 1999.
Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 23. april 2004.
Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 1. september 2010.
Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 4. december 2014.

