Fiskeklubben BG Fisk
Beretning til GF 2013
Så er der gået endnu et spændende år i fiskeklubben, et år med aktiviteter, der har
budt på forhåbentlig mange spændende fiske-oplevelser for medlemmerne.
Vi har i løbet af 2013 gennemført et turprogram som generelt har haft god tilslutning
blandt medlemmerne, men der har som altid også været ture hvor vi har haft lidt
problemer med at få alle pladser afsat.
Overordnet set synes jeg at tilslutningen har været tilfredsstillende, men bestyrelsen
ser gerne at vi får de fleste pladser afsat på alle turene.
Bulefiskeriet på Øresund har været i tilbagegang i de senere år, og interessen blandt
klubbens medlemmer for disse ture har været faldende de seneste år.
Vi har besluttet at fastholde af buleture ned til 2, og vi benytter nu m/s Findus, da vi
kan få båden til en god pris, og kan få det til at løbe fornuftigt rundt for klubben selv
om vi ikke fylder alle pladser.
Familiekontingentet blev besluttet for 2 år siden og p.t. har vi i klubben 4 aktive
familiekontingenter.
Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at nævne at det er dejligt at se de yngre
generationer komme med ud på vores fisketure, og det skal da meget gerne være med
til at tilføre nyt blod til klubben.
Vedrørende turene fra Thyborøn, som vi snakkede lidt om på sidste
generalforsamling, så er turen i år overbooked, så det lader til at turen er ved at falde i
medlemmernes smag
Jeg kan kun opfordre til at bakke op om klubbens tur-arrangementer.
Vores P&T-tur og makrel-, artsturen i august var også i 2012 pænt besat, med
desværre blev det mere til en faldfisketur end en makreltur, hvilket vi lige har in
mente til 2013
Vi har i 2013 indarbejdet den lovede gedde-tur til jylland m. Henrik Hansen som
”lokal-guide”, og tilmeldingen til turen er tilfredsstillende
Vores medlemstal svinger lidt frem og tilbage og ultimo 2012 var der 68 medlemmer,
men de 4 familiekontingenter gør at medlemstallet nærmer sig de 75.

I alt gennemførte vi i 2012 13 ture arrangeret af BG Fisk, og 1 kysttur blev aflyst.
Af store arrangementer i 2012 har vi haft tur til Thyborøn, Kristi Himmelfartsturen
og klubmesterskab.
Igen i 2012 var der stor tilslutning til vores juleafslutning hvor ca 30
medlemmer/familie mødte op, og vi havde en hyggelig aften.
Alle deltagere i klubmesterskabet ydede som sædvanligt deres bedste i klubbens ånd.
Og sædvanen tro fik mange mesterskabsdeltagerne andel i præmierne, og i den
sammenhæng skal vi også sige tak til vores sponsor-gaver fra Hvidovre Sport
Klubmester blev Martin Lund i suveræn stil
Kristi Himmelfartsturen i 2013 står p.t. på standby, da ingen i bestyrelsen har
mulighed for at påtage sig turleder-hvervet
Ligeledes har vi klubmesterskabet med artsfiskeri og råhygge, og ikke at forglemme
chancen for at blive klubmester.
Over året har vi jo også en løbende konkurrence om at blive årets fisker 2013, og i år
er resultatet blevet følgende:
P
T
GNS
1 Martin Lund

89

12

7,42

2 Niels Rasmussen

77

11

7,00

3 Marianne Lund

73

12

6,08

4 Carsten Larsen

66

9

7,33

Nu er det vist på tide at slutte, og jeg vil benytte anledningen til at takke bestyrelsen,
webmaster og alle andre der har yder et stykke arbejde i klubregi, for et godt arbejde i
2012, med håb om fortsættelse i 2013.
Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2013.
Henrik Jørgensen
Formand

