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VEDTÆGTSÆNDRINGER
OG FORENINGENS OPLØSNING
§ 43.
§ 44.
§ 45.

Ændringer i vedtægter.
Foreningens opløsning.
Ikrafttræden.
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Ændringer i
vedtægter

§ 43. (Ændret 1979/80)
43.1. Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen,
der er indkaldt iht. § 6, og som
vedtager ændringsforslagene i
overensstemmelse med de nedenfor givne regler.
43.2. Møder mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede repræsentanter, og vedtages ændringerne med mindst 2/3-flertal, er
forslagene vedtaget, hvorefter
Finanstilsynets
godkendelse
indhentes.
43.3. Møder mindre end 2/3 af
samtlige
stemmeberettigede
repræsentanter, men stemmer
mindst 2/3 af de mødte for ændringsforslagene, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger.
43.4. På sidstnævnte generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal,
anses forslagene for vedtagne,
såfremt de opnår almindelig
stemmeflertal blandt de mødte
stemmeberettigede, hvorefter
Finanstilsynets
godkendelse
indhentes.

Foreningens
opløsning

§ 44. (Ændret 2013)
44.1. Forslag om opløsning af
foreningen behandles efter reglerne i § 43, dog at forslaget
ved urafstemning skal vedtages
af mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
44.2. Dersom foreningen opløses, ophører foreningens risiko
med det løbende regnskabsår.
44.3. Foreningens i behold
værende egenformue, dvs.
grundfonden samt reservefonden, skal i tilfælde af opløsning
tilfalde en nyoprettet fond, der
har til formål at yde støtte til fiskeriets
erhvervsøkonomiske
og uddannelsesmæssige interesser inden for foreningens
geografiske område.
§ 45. (Ændret 1980/81)
De i 1980/81 gennemførte ændringer af §§ 2, 27, 28, 29, 30
og 31 træder i kraft den 31/3
1981, dog skal disse ændringer

Ikrafttræden
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ifølge beslutninger på generalforsamlinger afholdt den 15.
november og den 13. december
1980, første gang finde anvendelse ved opgørelsen af foreningens regnskabsår 114.
Den i grundfonden indestående
kapital på 400.000 kr. inddrages under reservefonden.
Skulle Finanstilsynet, efter at
ændringerne er vedtaget, fremsætte ønske om mindre betydende ændringer, bemyndiges
bestyrelsen til at vedtage sådanne ændringer.
Vedtægterne er vedtaget på
generalforsamlinger afholdt den
22. november 1975 og den 3.
januar 1976, ved urafstemning
gennemført i tiden 9. januar til
8. februar 1976 og godkendt af
Finanstilsynet den 11. marts
1976.
Ved generalforsamlinger afholdt
den 27. oktober og 24. november 1979 og ved urafstemning
gennemført i tiden 26. november til 3. januar 1980 er der
gennemført ændringer af §§ 3,
5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 27, 28, 29 og 43, der er
stadfæstet af Finanstilsynet den
26. februar 1980.
§ 45a. (Indføjet 1982/83)
45a.1. De i 1982/83 gennemførte ændringer i §§ 7, 9, 27, 28,
29, 30 og 31 træder i kraft den
1. april 1983.
45a.2. Det under grundfonden
inddragne beløb på 3 mill.kr.
tages fra reservefonden, der
nedskrives med et tilsvarende
beløb.
45a.3. Det på kursreguleringsfonden hidtil indestående beløb
inddrages under reservefonden.
45a.4. Skulle Finanstilsynet,
efter at ændringerne er vedtaget, fremsætte ønske om mindre betydende ændringer, bemyndiges bestyrelsen til at vedtage sådanne ændringer.
§ 45b. (Indføjet 1985/86)
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De i 1985/86 gennemførte ændringer i §§ 1, 6, 8, 27, 30 og 35
træder i kraft, når de er stadfæstet af Finanstilsynet.
§ 45c. (Indføjet 1986)
De i 1986 gennemførte ændringer i §§ 11 og 30 træder i kraft,
når de er stadfæstet af Finanstilsynet.
§ 45d. (Indføjet 1989)
De i 1989 gennemførte ændringer af §§ 7, 12.3h, 20.3, 28, 29
og 30.5 træder i kraft den 1.
april 1989.
§ 45e. (Indføjet 1990)
De i 1990 gennemførte ændringer af §§ 3, 4.4, 11.1, 27, 29.1,
30 og 33 træder i kraft den 29.
september 1990.
§ 45f. (Indføjet 1993)
Den i 1993 gennemførte ændring af § 3 træder i kraft den 1.
april 1993.
§ 45g. (Indføjet 1996)
Den i 1996 gennemførte ændring af § 4.3 træder i kraft den
1. april 1996.
§ 45h. (Indføjet 2001)
De i 2001 gennemførte ændringer af §§ 3.1, 7, 19.2, 20.1,
26.1, 26.2 og 30.3 e) og f) træder i kraft den 23. juni 2001.
§ 45i. (Indføjet 2003)
De i 2003 gennemførte ændringer af §§ 33 og 43 træder i kraft
den 11. april 2003.
§ 45j. (Indføjet 2005)
De i 2005 gennemførte ændringer af §§ 3.2, 4.4, 7 b), 8, 10.1,
11.1, 12.1, 13.1, 19.2, 19.3,
20.2, 21.3, 27.1, 27.2, 27.3,
27.4, 27.5, 28.2, 30.1, 32.1,
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32.2 og 35.1 træder i kraft den
8. april 2005.
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