
Vedtægter For 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 1. Producentorganisationens navn 
Producentorganisationens navn er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 
Producentorganisation, FSKPO. 
 
§ 2. Organisationens hjemsted 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation er hjemmehørende i 
Helsingør, men arbejder i hele Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne. 
 
§ 3. Organisationens formål 
 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisations formål er 
 
1. At fremme et naturskånsomt og selektivt kystfiskeri. 
 
2. At varetage opgaver, der bidrager til opnåelse af fiskeripolitikkens (1380/2013) og den 
fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1379/2013) målsætninger 
om et bæredygtigt og selektivt fiskeri. 
 
3. At varetage opgaver som gældende EU ret og dansk lovgivning giver 
Producentorganisationer mulighed for at forfølge. 
 
Stk. 1. Derudover forfølger Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation 
følgende mål 
 

1. Fremme et bæredygtigt, skånsomt og selektivt fiskeri, der er økonomisk 
levedygtigt. 

2. Bidrage til yderligere at reducere uønskede fangster. 
3. Arbejde for øget sporbarhed samt mere og bedre information til forbrugere og 

aftagere, blandt andet via mærkningsordning og oplysning. 
4. Bidrage til at bringe ulovligt fiskeri til ophør. 
5. Forbedre den økonomiske fortjeneste. 
6. Bidrage til at fremme høje standarder for fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed. 
7. Bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne, herunder rekruttering til 

fiskeriet. 
8. Arbejde for at begrænse fiskeriets påvirkning af miljøet, herunder at mindske 

bifangst og bidrage til at opnå god miljøtilstand jf. havstrategidirektivets mål. 
(2008/56/EF). 



 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisations vil desuden følge andre 
komplementære mål, der fremmer et skånsomt, selektivt og bæredygtigt kystfiskeri 
 
Stk. 2. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation opererer primært på 
det danske marked, med produkter af fisk og skaldyr, der stammer fra naturskånsomt 
kystfiskeri. 
 
§ 4 – Producentorganisationens medlemmer 
 
Stk. 1. Som medlemmer af producentorganisationen kan optages 
 

1. Erhvervsfiskere 
Fiskere med erhvervsfiskerstatus, hvor minimum 50 % af fiskeriet – opgjort i tons - 
stammer fra fiskeri med følgende redskaber: bundgarn, garn, kroge, ruser, tejner og 
ankret snurrevod. 

 
2. Bierhvervsfiskere 
Hvor minimum 50 % af fiskeriet – opgjort i tons - stammer fra fiskeri med følgende 
redskaber: bundgarn, garn, kroge, ruser, tejner og ankret snurrevod. 

 
Stk. 2. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at tillade andre redskaber, hvis 
disse kan betegnes og kategoriseres som skånsomme på linje med de øvrige redskaber. 
 
Stk. 3. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer, 
om ansøger opfylder betingelserne for at være medlem, og ansøger modtager herefter 
besked om ansøger er optaget i producentorganisationen. 
 
Stk. 4. Ethvert medlem binder sig for to år. Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen 
inden d. 31.12, hvorefter de to års opsigelse vil tælle fra 1. januar det efterfølgende år. 
 
Stk. 5. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er 
vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En 
eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling ved almindeligt 
stemmeflertal, og har ikke opsættende virkning. 
 
Stk. 6. Producentorganisationens arbejdsområde omfatter alle de fangster, medlemmerne 
lander, der stammer fra skånsomt kystfiskeri. 
 
§ 5 Medlemmers rettigheder og muligheder 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er producentorganisationens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Alle medlemmer, der rettidigt har betalt bidrag til organisationen, har stemmeret 



på generalforsamlinger. Alle beslutninger foruden vedtægtsændringer træffes ved 
almindeligt stemmeflertal. 
 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest 30. april og indvarsles 
via e-mail senest 14 dage før. 
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
 

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. 
2) Bestyrelsens beretning om producentorganisationens virke, drift og resultater i det 

forløbne år 
3) Reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4) Eventuelle forslag 
5) Fastsættelse af medlemsbidrag 
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
7) Valg af revisor 
8) Eventuelt 

 
1. Forslag til behandling skal tilsendes skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 7 dage 
inden den ordinære generalforsamlingens afholdelse. 
 
2. Generalforsamlingens drøftelser og beslutninger bliver refereret i en 
generalforsamlingsprotokol. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske 
med minimum 14. dages varsel. Indkaldelsen skal ske via e-mail til medlemmerne 
sammen med en skriftlig begrundelse og dagsorden for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes af medlemmerne når mindst 
20 % af betalende medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske via e-mail til medlemmerne 
sammen med en skriftlig begrundelse og dagsorden for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
§ 6 Medlemmernes pligter 
 
Stk. 1. Ethvert medlem betaler et bidrag til producentorganisationen. Dette bidrag er fast- 
sat til kr. 1500. Der er forfald af bidrag 31.12 hvert år. 
 
Stk. 2. Medlemmerne forpligter sig til at bidrage til og bakke op om organisationens 
overordnede formål. 
 
Stk. 3. Medlemmer er forpligtet til at overholde de indeværende vedtægter. 
 



Stk. 4. Ved manglende indbetaling af finansielt bidrag til organisationen, rykkes 
medlemmet for betaling. Hvis betalingen ikke falder indenfor tidsfristen for de udsendte 
rykkere, ekskluderes medlemmet af foreningen. Denne eksklusion skal ikke godkendes af 
en generalforsamling. 
 
Stk. 5. Hvis medlemmet ikke overholder organisationens vedtagne regler, modtager 
medlemmet en skriftlig advarsel fra bestyrelsen med påbud om at bringe sit virke i 
overensstemmelse med organisationens regler. Hvis medlemmet fortsat ikke bringe sit 
virke i overensstemmelse med organisations regler inden for den af bestyrelsen fastsatte 
tidsramme, ekskluderes medlemmet af organisationen. Eksklusionen skal godkendes af 
generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. 
 
Stk. 6. Medlemmet accepterer, at producentorganisationen kan få informationer om 
fartøjets aktivitet og landing fra myndighederne. Medlemmet har til enhver tid ret til at få 
indsigt i hvilke data, producentorganisationen har rekvireret. 
 
§ 7 Producentorganisationens ledelse og valg heraf 
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer eksklusiv en formand. Bestyrelse vælges af 
generalforsamlingen.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen vælger på konstituerende møde formand og næstformand. Bestyrelsen 
og formand sætter rammerne for organisationens arbejde og prioriteringer. 
 

1. Formanden er sammen med næstformanden organisationens ansigt udadtil. 
2. Bestyrelse og formand vælges for et år af gangen. 
3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. 
4. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger refereres i en bestyrelsesprotokol. 
5. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om dens virke i en forretningsorden. 

 
Stk. 3. Et medlem har ret til at indstille et medlem til bestyrelsen. Dette skal se efter 
reglerne i § 5. Stk. 4, 1. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvar for at ansætte en direktør. Direktøren varetager 
organisationens daglige drift efter bestyrelsens anvisninger. Direktøren har pligt til at 
forelægge alle vigtige og principielle beslutninger for formanden og i passende omfang 
bestyrelsen. 
 
Stk. 5. Formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og direktør kan bemyndiges af 
bestyrelsen til at handle på foreningens vegne, politisk såvel som økonomisk. 
 
Stk. 6. Aftaler på foreningens vegne kan indgås af formanden i forening med direktøren 
og den samlede bestyrelse. 
 
Stk. 7. Formanden kan modtage honorering, som fastlægges af bestyrelsen. 



§ 8 Organisationens værdier, budgetregler og regnskaber 
 
Stk. 1. Organisationens regnskab påtegnes af en godkendt revisor og forelægges 
derefter bestyrelsen. 
 
Stk. 2. Senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet til 
gennemsyn på organisationens kontor. Regnskabet kan ligeledes rekvireres af 
organisationens medlemmer. 
 
1. Regnskabet fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. 
2. Regnskabet følger regnskabsåret. 
 
Stk. 3. Organisationen udfærdiger hvert år et budget. Dette følger kalenderåret. Budgettet 
forelægges bestyrelsen senest 1. december, og godkendes derefter af bestyrelsen senest 15. 
december. 
 
Stk. 4. Organisationens værdier anbringes i bank eller sparekasse efter bestyrelsens 
anvisning. 
 
Stk. 5. Organisationen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver 
tid tilhørende formue. 
 
Stk. 6. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig 
hæftelse med mindre andet er aftalt. 
 
§ 9 Producentorganisationens ophør og vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer 
stemmer herfor. 
 
Stk. 2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny 
generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres 
for forslaget. 
 
Stk. 3. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de 
repræsenteredes stemmer. 
 

1. Denne procedure gælder ligeledes producentorganisationens opløsning. 
 
Stk. 4. Producentorganisationens eventuelle nettoformue skal ved opløsning doneres til 
almennyttige formål, der har til sigte at opnå et bæredygtigt skånsomt kystfiskeri, 
beskyttelse eller genopretning af den marine natur. På hvilken måde evt. overskydende 
midler skal bruges besluttes på den opløsende generalforsamling. 


