
Vedtægter for HNfisk 
§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er HNfisk med hjemsted i Danmark. HNfisk er opkaldt efter Helga Kristine 
Marie Hansen (14.5.1912 – 4.12.2007) og Nina Rouskou (6.3.1908 – 28.6.1986), som 
levede sammen i mange år i Alsgade på Vesterbro i København. Foreningen fremstod af 
cerut-tåger ved Helgas 90 års fødselsdag 18.5.2002, for at bevare de festlige og 
venskabelige relationer, som er skabt i Helga og Ninas hjem. Yderligere oplysninger om 
foreningen kan findes på foreningens hjemmeside ( www.hnfisk.dk ). Foreningens 
postadresse er siddende kassers bopælsadresse.  
 
§ 2 Formål 
Formålet med HNfisk er at arrangere ture med lystfiskeri for foreningens medlemmer. 
  
§ 3 Værdier 
•HNfisk værner om naturen. 
•HNfisk arrangerer ture, hvor medlemmerne lever i nuet. 
•HNfisk plejer og udvikler de sociale relationer mellem medlemmerne typisk hjulpet af godt 
fiskevand, god mad, god drikkelse og røg. 
 
§ 4 Medlemskab og kontingent 
Stk. 1 Foreningens stiftere, betegnes fødte medlemmer, og har samme rettigheder som 
ordinære medlemmer i foreningen. De fødte medlemmer er (i alfabetisk rækkefølge): Allan 
Roulund Gersborg, Morten Gersborg-Hansen, Rasmus Holmer, Hans Christian Sørensen og 
Søren Godt Sørensen.  
 
Stk. 2 Generalforsamlingen antager nye medlemmer ved simpel flertals afstemning.  
 
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse. 
 
Stk. 4 For at vedblive at være medlem af HNfisk skal foreningens medlemmer betale et årligt 
kontingent.  
 
§ 5 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af marts. 
Indkaldelse hertil annonceres senest 14 dage før på foreningens hjemmeside eller via e-mail 
til alle foreningens medlemmer. 
 
Stk. 3 Medlemmer der har betalt kontingent året før har adgang, har stemmeret og er 
valgbare på generalforsamlingen.  
 
Stk. 4 Det er af allerstørste vigtighed, at der til generalforsamlingen ikke mangler hverken 
vådt eller tørt til de fremmødte medlemmer. 
 
Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af mødeleder. 
2. Valg af referent. 
3. Tur-beretning fra sidste års tur-arrangør (siddende formand). 
4. Bestyrelsens orientering om årets gang, herunder fiskestatistik og aktiviteter på 

foreningens hjemmeside. 
5. Diskussion af det kommende års aktiviteter. 
6. Godkendelse af foreningens regnskab. 



7. Behandling af forslag fra medlemmer. 
8. Valg af bestyrelsen for næste år samt udpegning af revisor. 
9. Evt. 

 
Stk. 6 Forslag til behandling på foreningens generalforsamling kan fremsættes direkte på 
generalforsamlingen eller fremsendes skriftligt til bestyrelsen. 
 
Stk. 7 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og når 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
 
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 
1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom. 
 
§ 6 Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 4 personer. Hele bestyrelsen sammensættes på ny hvert 
år på generalforsamlingen. Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling. 
 
Stk. 2 Bestyrelsens formand udnævnes til tur-arrangør, dvs. det påhviler vedkommende at 
arrangere den næste fisketur. Det tilstræbes at posten som formand/tur-arrangør går på skift 
mellem alle foreningens medlemmer i intervaller af 1 år. 
  
Stk. 3 Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer, og alle kan deltage aktivt i 
bestyrelsesmøderne. 
 
Stk. 4 Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen. 
 
§ 7 Opløsning 
Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at forslag herom har været sat på 
dagsordenen ved to på hinanden følgende, med mindst en måneds mellemrum, afholdte 
generalforsamlinger. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til lovligt 
fyrværkeri, som afskydes umiddelbart efter den anden generalforsamlings afslutning, jf. §7 
stk. 1. 
 
 
§ 8 Vintertræf og generalforsamling 
Stk. 1 Det medlem som deltager i en fisketur som fanger færrest fisk, han holder 
vintertræf / generalforsamling / tabermiddag. 
Stk. 2 Hvis der ikke fanges nogen fisk på en given tur, så er det tur-arrangørens opgave at 
holde generalforsamling. 
Stk. 3 Afgørelse af værtskab for afholdelse af tabermiddag i tilfælde af at der er mere end 
et medlem der fanger det laveste antal fisk: Der slås med 1 terning. Den med højeste antal 
øjne skal holde middagen. Ved ens højeste antal øjne slås igen blandt alle dem som har 
kvalificeret sig til terningekastet. 
 
 
Godkendt af Helga K. M. Hansen d. 23. juli 2007 
Fremlagt på stiftende generalforsamling d. 7. september 2007 
Revideret på generalforsamling hos MGH i Ragnhildgade d. 29. marts 2008 
Revideret på generalforsamling hos RH i Benzens Vænge d. 21. februar 2009 


