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Thorupstrand kystfiskerlaug 

a.m.b.a. 
 

Vider og vedtægter 
 

 
§ 1 Laugets formål er at: 
 
 a. Fremtidssikre Thorupstrand. 
 
 b. Gøre fiskeriet attraktivt for de unge. 
 
 c. Lette de unges muligheder for at etablere sig. 
 
 d. Styrke fællesskabet og sammenholdet. 
 
 e. Skabe bedre vilkår for at drive lovligt fiskeri. 
 
 f. Drive virksomhed med mindre risiko for den enkelte. 
 

g. Fremme bæredygtigt fiskeri i overensstemmelse med laugets  
    Kodeks for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri. 

 
 
 § 2 Medlemmer: 
 
Medlem af lauget kan enhver aktiv fisker blive:  
 

a. Der fisker fra og lander i Thorupstrand – mindst 50%.  
    Punkt a gælder ikke for stifterne. 
 
b. Som er partsfisker eller skipper.  
 
c. Som lever op til formål og regler for lauget. 
 
d. Som fisker indenfor kystfiskerordningen. 
 
e. Og som har erhvervsfiskerstatus. 
 
 

 
§ 3 Virksomhed:  
 
a. Lauget opbygger fiskerirettigheder mv. til Thorupstrand. 
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b. Laugets virksomhed hviler på den grundlæggende idé, at forretningen er urørlig, hvilket vil sige, 
at private interesser ikke kan tilegne sig laugets indre værdier og værditilvækst som individuel 
ejendom eller spekulationsgevinst.  
 
c. Laugets værdier skal ubeskåret tjene laugets formål. 
 
d. Laugets ansvarlige midler dannes af  medlemmernes indskud mv. Ved låntagning i egnens 
pengeinstitutter stiller lauget disse midler samt alle fiskerirettigheder i de opkøbte FKA mv. som 
sikkerhed. 
 
e. Værdierne tilhører ene og alene fællesskabet Thorupstrand Kystfiskerlaug og kan hverken gøres 
til genstand for opsplitning eller fusion med andre selskaber. 
 
f. Laugets produktionsmidler opbygges og opretholdes ved - mod godtgørelse - at blive stillet til 
rådighed for medlemmernes fiskerivirksomhed. Produktionsmidler, der ikke kan anvendes af 
medlemmerne i Thorupstrand, kan midlertidigt udlejes til eller byttes med andre kystfiskere, når 
dette foregår i overensstemmelse med de til enhver tid gældene regler i fiskeriforvaltningen. 
 
g. Ved opkøb af FKA, der rummer fiskerirettigheder, som ikke er anvendelige for fiskerne i 
Thorupstrand, kan disse rettigheder samles på særskilte fartøjer og bortsælges til andre fiskere. 
Indtægter anvendes til opbygning og konsolidering af laugets produktionsmidler. 
 
h. Ingen af andelshaverne hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Andelshavernes hæftelse er 
begrænset til deres indskud og den af generalforsamlingen vedtagne hæftelse jvf. § 11 a. 
 
 
 
§ 4 Kvoter:  
 
a. Lauget opbygger driftsmidler bestående af fartøjer med tonnage, kilowatttimer, havdage, 
fartøjskvoteandele og dertil hørende fiskerirettigheder mv. Kvoterne står til rådighed for laugets 
medlemmer i overensstemmelse med laugets brugsretspligt. 
 
b. Medlemmernes egne kvoter, dvs. FKA tilhørende medlemmernes egne fartøjer, vedkommer ikke 
lauget på anden måde, end at de fiskes i samme pulje, og at lauget har forkøbsret til dem, jvf. § 7 
om forkøbsret. 
 
c. Lauget er initiativttager til og medlem af Han Herred Puljefiskeri, der gør det muligt at benytte 
laugets og medlemmernes kvoter i samme fiskeri. 
 
d. Bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe kvoter på laugets vegne. Disse opkøb skal baseres på  
undersøgelse af medlemmernes behov for kvoter på de forskellige arter med henblik på at optimere 
disse behov. Bestyrelsen skal bestræbe sig på, at lauget ikke besidder for store kvoter i forhold til 
behov og pris. Der sigtes mod at besidde ”for få fisk”, så interessen herfor holdes intakt. 
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§ 5 Brugsretpligt:   
 
a. Ethvert medlem har ret og pligt til en årlig andel af laugets kvoterettigheder. Brugsretten er 
samtidig en pligt til at betale for kvoterettighederne til den pris, bestyrelsen har fastsat. 
 
b. Et medlem, der ikke kan eller vil benytte sin brugsretpligt et givent år, kan i løbet af året - om 
muligt - overdrage brugsretten til andre medlemmer mod, at de overtager betalingspligten. Denne 
overdragelse skal gå gennem lauget (der kan overlade opgaven til puljebestyrelsen). 
 
c. Det er muligt at være passivt medlem af lauget – dvs. uden stemmeret og brugsretpligt - hvis man 
som partsfisker i en periode ikke er i stand til at varetage sin brugsretpligt til en andel af laugets 
kvoter. 
 
d. Passive medlemmer er fritaget for § 2 a. 
 
 
§ 6 Fordelingsgrundlag: 
 
a.  Kvoteretten varer et år af gangen og fordeles på grundlag af bestyrelsens høring af medlemmerne 
om deres ønsker, behov og fangstkapacitet i det kommende år. 
 
b. Kvotepligten varer et år af gangen, dog ikke de første år, hvor kvotepligten varer 2 år svarende til 
den periode, lauget skal beholde opkøbte FKA, inden overflødige rettigheder kan skilles ud og 
sælges fra. 
 
c. Kvoteretten fordeles efter ønske og ligeligt blandt medlemmerne efter princippet ”nedefra og op”. 
Det vil sige, at den enkelte art kun fordeles blandt de medlemmer, der har tilkendegivet interesse for 
denne art. Den mindste ønskede mængde tildeles først ligeligt hver enkelt af disse medlemmer. 
Derpå tildeles yderligere mængder ligeligt til de, der har tilkendegivet interesse i mere, og så 
fremdeles indtil arten er fordelt. Dette gentages for alle arter. 
 
d. Har lauget overskydende kvote tilbage, som medlemmerne ikke kan bruge det kommende år, kan 
denne byttes eller lejes ud til andre fiskere i Han Herred Puljefiskeri, eventuelt til fiskere i andre 
puljer. 
 
e. Nye medlemmer får umiddelbart tildelt kvoteret og -pligt, hvilket muliggøres ved, at alle laugets 
medlemmer afgiver en dertil svarende andel af deres kvoteret og -pligt fra nyt år. 
 
 
§ 7 Forkøbsret: 
 
a. Foreningens medlemmer og deltagerne i Han Herred Puljefiskeri forpligter sig til, såfremt de 
ønsker at afhænde et fartøj med FKA, at tilbyde fartøjet til lauget til den pris, fartøjet bevisligt kan 
afhændes for til tredjemand. Denne forkøbsret vil være at registrere i Skibsregistret. 
 
b. Forkøbsretten skal gøres gældende senest 14 dage efter, at tilbuddet fra tredjemand beviseligt er 
forelagt bestyrelsen i form af en af sælger og køber underskrevet slutseddel. 
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c. Forkøbsretten kan ikke gøres gældende, såfremt salget sker til et medlem af lauget eller en 
person, der optages i lauget. 
 
 
§ 8 Generalforsamling: 
 
a. Samtlige medlemmer udgør laugets generalforsamling og alle aktive medlemmer har hver en 
stemme. 
 
b. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 
hvert år i februar/marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel på opslag ved hav. 
Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til 
formanden senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling.  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning om Thorupstrand Kystfiskerlaugs virksomhed 
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Ved første 

valg vælges halvdelen af medlemmerne for 1 år. 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
c. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den 
til enhver tid gældende lovgivning. Det beløb, der ifølge den reviderede årsrapport er til disposition, 
henlægges til egenkapitalen. Eventuelt underskud fragår af egenkapitalen. 
 
d. Der afholdes en budgethøring i december, der afslutter den høring, der er omtalt i § 6a.  
Bestyrelsen, der har pligt til at udarbejde fordeling og fastsætte pris, fremlægger her det følgende 
års udmøntning af reglerne for brugsretspligt, det vil sige fordelingen af kvoterettigheder og den 
pris, der skal betales for kvoterettighederne. Bestyrelsens budgetforslag vil her blive hørt, inden den 
træffer beslutning om budget for følgende år 
 
e. Der afholdes i øvrigt generalforsamling, når bestyrelsen indkalder hertil, eller når en trediedel af 
medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Senest en 
måned efter anmodningen skal generalforsamling afholdes.  
  
f. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed medmindre andet er angivet i vedtægterne. 
 
g. Ændring af vedtægter kræver et flertal på mindst 80% af alle stemmeberettigede på to hinanden 
følgende generalforsamlinger. Undtaget herfra er for laugets ånd og formål ikke væsentlige 
ændringer, der er nødvendige med henblik på at opfylde de til enhver tid gældende fiskerilove, 
bekendtgørelser mv., i hvilke tilfælde ændringer kan vedtages ved simpelt flertal. 
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§ 9 Bestyrelse: 
 
a. Bestyrelsen består af 3 – 5 personer. 
 
b. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. 
 
c. Laugets bestyrelsesformand vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. 
 
d. Bestyrelsesmedlemmer og formand får ikke honorar, men nødvendige udgifter refunderet. 
 
e. Bestyrelsen er forpligtet til at varetage laugets almene, samlede og langsigtede interesser i 
henhold til formålsparagraffen og de af generalforsamlingen vedtagne retningslinier. 
 
f. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og næstformand. 
 
g. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed og ved stemmelighed tages 
punktet op ved førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der er stemmeulighed. 
 
h. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af formanden i forening med to 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
 
 
§ 10 Personale: 
 
a. Bestyrelsen kan ansætte en person som bestyrer og evt sekretariatshjælp til at forestå køb og salg, 
forvalte kvoteret og kvotepligt, administrere bytteordninger, foretage høringer mv. 
 
b. Ansat person står for regnskabsføringen. 
 
 
§ 11 Ind- og udmeldelse: 
 
a. Medlemsskab af lauget koster 100.000 kr (2006 og pristalsreguleret) i medlemsindskud samt en 
af generalforsamlingen vedtagen hæftelse på 50.000 kr, der bortfalder, når de indre værdier er 
tilstrækkelige som sikkerhed for låntagningen. 
 
b. Nye medlemmer, der opfylder kriterierne, kan når som helst optages i lauget. 
 
c. Medlemmer af lauget kan melde sig ud af dette med 2 års varsel med virkning fra regnskabsårets 
udløb. 
 
d. Medlemsindskud udbetales ved udmeldelsens ikrafttræden, i den udstrækning laugets egenkapital 
og hæftelser på det givne tidspunkt tillader det. 
 
e. Medlemmer kan ekskluderes af lauget, såfremt de modarbejder dets formål, overtræder dets 
vedtagelser, regler eller kriterier for medlemsskab, samt ved væsentlig misligholdelse bl.a. ved 
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restancer til lauget, ved længerevarende manglende deltagelse i laugets aktiviteter eller ved 
handlinger der i øvrigt er til skade for selskabet eller de øvrige medlemmer. Eksklusion foretages 
mod tilbagebetaling af. max. 75% af indskud, henholdsvis 75% af laugets indre værdier, hvad af 
tallene der måtte være mindst. 
 
f. Eksklusionssager fremlægges for eller tages op af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller eksklusion 
og denne vedtages endeligt af generalforsamlingen 
 
 
§ 12 Laugets opløsning: 
 
a. Lauget kan opløses, hvis der på tre hinanden følgende generalforsamlinger ved afstemning har 
været 2/3 stemmeflertal herfor. 
 
b. Ved opløsning skal laugets værdier anvendes til almene formål i Thorupstrand, der stemmer 
overens med laugets formålsparagraf. 
 
 
Som vedtaget 
 
Thorupstrand 31.5.2010 


