Fiskeklubben BG Bank
Beretning til GF 2014
Så er der gået endnu et spændende år i fiskeklubben, et år med mange aktiviteter, og
forhåbentlig mange spændende 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.
Vedrørende bulefiskeriet på Øresund har vi fastholdt 2 ture i 2013, men da vi nok
engang oplevede ”rod” i kalenderen (dobbeltbookning), har vi besluttet at benytte
M/S Sværd i 2014 i stedet for de ”blå både”, samtidig med at vi igen er gået over til
3 ture.
Hvad fremtiden må bringe, hvad bulefiskeriet angår det kan jeg ikke spå om
Vi har valgt at benytte M/S Hjalmar som vores ”hovedbåd” når det drejer sig om
fladfisk-, arts- og sildefiskeri i øresund og hundestedregionen.
Båden har et begrænset antal pladser, og det har også betydet udsolgte ture i 2013,
og kan jeg sige, ditto 2014.
Men vi har 17 klubture på programmet i 2014, så mon ikke der bliver mulighed for
alle for at deltage i en eller flere ture.
Kristi Himmelfarts-turen blev aflyst i 2013, da jeg som turarrangør ikke havde
mulighed for at afholde turen. Der var medlemmer der bød ind, men det blev
desværre ikke til noget konkret.
Turen afholdes i 2014, og går til Vejers Strand på vestkysten efter bl.a. Pighvar,
Så har du lyst kan du tilmelde dig i aften
Vedrørende turene fra Thyborøn, er turene planlagt en årrække frem,
Jeg kan kun opfordre til at bakke op om klubbens tur-arrangementer.
Vedrørende geddetur har vi igen i 2014 nye horisonter som åbner mulighed for
geddetur til jylland efter ”stor-gedden” m. Henrik Hansen som ”Guide”.

Klubbens Porcelæns-gedde vil fremover blive uddelt som vandrepokal til største
gedde på gedde-turen.

Vores medlemstal ultimo 2013 udgør 66 medlemskaber, hvor nogle stykker er
familiemedlemsskab, hvorfor det reelle antal medlemmer er ca. 75.
I alt var der planlagt 15 ture i 2013arrangeret af BG Fisk hvoraf 3 ture blev aflyst.
(Dobbeltbooked buletur, Kristi himmelfartsturen og efterårs-kysttur).
Af store arrangementer i 2013 har vi haft tur til Thyborøn,
og klubmesterskab.
Igen i 2013 var der stor tilslutning til vores juleafslutning hvor ca 30
medlemmer/familie mødte op, og vi havde en hyggelig aften.
Der blev igen afholdt lotteri v/ Jan Godsk der havde sponsoreret hovedparten af
præmierne.
Overskuddet fra lotteriet indgår i år som en reserveret post i vores rengskab, og vil
blive brugt på specielle aktiviteter (hvad ved vi ikke endnu)
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 og for 3. år i træk.
I 2014 har vi igen klubmesterskab med artsfiskeri og råhygge, og ikke at forglemme
chancen for at blive klubmester. Er p.t. udsolgt
Over året har vi jo også en løbende konkurrence om at blive årets fisker 2013, og i år
er resultatet blevet følgende:
1.
2.
3.
4.

Niels Rasmussen
Martin Lund
Carsten Larsen
Bjarne Pedersen

Til sidst vil jeg lige nævne at nogle af vores medlemmer havde den årlige fiskeudfordring mod Post Norden (Tidl. Post Danmark), hvilket udmøntede sig i vores 16.
sejr af lige så mange mulige.

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
2013, med håb om fortsættelse i 2014.

Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2014.
Henrik Jørgensen
Formand

