
Vedtægter for Vorupør Fiskercompagni 
 

#1 - Compagniets formål er at drive timelig erhverv i fællesskab for samtidig at hjælpe og støtte 

hverandre i åndelig henseende. 

 

#2 - Enhver som ønsker at være medlem af Compagniet må derfor KENDELIG være ven af Guds 

børns samfund. 

 

#3 - Enhver af Compagniets medlemmer må fra efterårsfiskeriets begyndelse til forårsfiskeriets 

slutning i alle måder varetage kompagniets tarv som sin egen. 

 

#4 - Ingen af Compagniets medlemmer kan forlade Compagniet i tiden fra efterårsfiskeriets 

begyndelse til forårsfiskeriets slutning uden med tilladelse og efter fælles overenskomst af 

bestyrelsen. 

 

#5 - Enhver, som af eget frie valg udtræder af Compagniet, må betale sin andel af de - til den tid 

udtrædelsen sker - på Compagniet hvilende udgifter og fortaber den uden erstatning sin ret til 

fremtidig anpart i de Compagniet tilhørende ejendomme. 

 

#6 - Ved forårsfiskeriets slutning har bestyrelsen at sammenkalde til et møde med så mange og 

hvem af medlemmerne, den måtte finde fornødent for sammen med dem at rådslå om og undersøge, 

hvorvidt noget medlem har undladt at opfylde de i de foregående paragraffer satte betingelser, og 

har bestyrelsen efter samråd med de sammenkaldte medlemmer ret til at udslette et sådant medlem 

af Compagniet imod, at han efter billig taksation får erstatning for sin andel af Compagniets til den 

tid tilhørende ejendom. 

 

#7 - Findes nogen af Compagniets medlemmers liv og færd at stå i modstrid til paragrafferne 2 og 

3, har bestyrelsen at tilrettevise en sådan, og hvis dette ikke hjælper, må vedkommende finde sig i 

efter tilsigelse af bestyrelsen med 8te dages varsel at forlade Compagniet til en hvilken som helst tid 

i fiskeriet på de vilkår paragraf 5 anviser. 

 



#8 - Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges ud af Compagniets medlemmer og af disse ved 

simpel stemmeflerhed, samt af Compagniets forhandler og regnskabsfører, der begge er selvvalgte 

medlemmer af bestyrelsen. Af de 6 medlemmer afgår skiftevis 3 og 3 hvert tredje år, første gang 

ved lodtrækning året 1893. Bestyrelsen kan genvælges. 

 

#9 - Ved forhandling af Compagnianliggender af større betydning tilkalder bestyrelsen et råd 

bestående af et medlem af hvert pramlag, hvilket medlem vælges af hvert enkelt pramlag indbyrdes. 

 

#10 - Disse vedtægter for Fiskercompagniet i Vorupør kunne ikke forandres uden ved Compagniets 

generalforsamling, og kun når der for forandring stemmes af de tre fjerdedele af medlemmerne. 

 

 

 

 

 

 
Fiskercompagniets nuværende bygning på landingspladsen i Nørre Vorupør. 


