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Emne

Generalforsamling i Fiskeklubben BG Bank

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig

15. februar 2013 Kl. 19.00 Diligencen, Korsgade 8 Henrik Jørgensen

Referat udarbejdet af Telefon Udskrevet den

Peter Quist +45 28 91 37 84

Dagsorden

Pkt. 0. Valg af dirigent

Pkt. 1. Protokol

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet

Pkt. 5. Klubbens love.

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 9. Eventuelt

Pkt. 0. Valg af dirigent

De 13 fremmødte medlemmer valgte enstemmigt Bent Sørensen til dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig og generalforsamlingen var be-

slutningsdygtig.

Pkt. 1. Protokol

Protokollen er lagt frem til gennemsyn.

Pkt. 2. Formandens beretning
Så er der gået endnu et spændende år i fiskeklubben, et år med mange aktiviteter, og forhåbentlig man-
ge spændende oplevelser for medlemmerne.

Se formandens skriftlige beretning.

Jan spurgte til, hvorfor en makreltur kun var lige udenfor Kronborg?

Henrik svarede, at han også havde en forventning om en længere tur.

Niels fortalte, for 2 år siden flyttede vi makrelturen fra Hundested til Øresund, samtidig blev turen ændret

til en makrel- og artsfisketur.

Henrik lovede, at det skal fremgå helt klar, hvad det er for en fisketur, der er arrangeret.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Niels fortalte, at der er et lille regnskabsteknisk underskud på grund af købet af obligationer.

Vi er den mest formuende fiskeklub i landet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet

Ingen ændringer

Pkt. 5. Klubbens love
Ingen ændringer

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen

Der er tre på valg til bestyrelsen, det er:

Henrik Jørgensen (Villig til genvalg)

Niels Rasmussen (Villig til genvalg)

Peter Quist (Villig til genvalg)

Alle tre blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Peter Nielsen (Villig til genvalg)

Peter Nielsen blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Bent Sørensen (Villig til genvalg)

Bent blev genvalgt

Revisorsuppleant

På valg er Jørgen Justesen

Jørgen blev valgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Jan foreslog, at vi fremover sender indkaldelsen til generalforsamlingen som e-mail.

Det vil kræve en vedtægts ændring. Bestyrelsen vil udarbejde et forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


