
MØDEREFERAT 

 

Emne    

Generalforsamling i Fiskeklubben BG Bank 

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig 

24. januar 2008 Kl. 19.30 Diligencen 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 11 fremmødte medlemmer valgte enstemmigt Bent Sørensen til dirigent. 

 

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 
mange spændende oplevelser for medlemmerne. 

 

Vi har i løbet af 2007 gennemført et turprogram som generelt har haft en bred opbakning blandt med-

lemmerne, 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, dog har det været lidt skuffende at 

der bl.a. til kristi himmelfartsturen og klubmesterskabet har været vigende tilmelding. 

 

Vi prøver igen i 2008 et par nye tiltag med bl.a. en weekend kysttur til Ærø og en pigvar-tur fra sjællands 

nordkyst, og vi håber selvfølgelig interessen er der. 

Jeg kan kun opfordre til at bakke op om klubbens tur-arrangementer. 

 

2008 er desværre sidste år med skipper Hans Hagerup og det gode skib Bonito, ultimo marts måned er 

det definitivt slut, og vi skal finde et alternativ. 
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2007 var også året hvor vi stoppende udgivelsen af Jiggen, og i stedet udelukkende gik over til informa-

tion til medlemmerne via vores hjemmeside. 

Der er nok forskellige holdninger til hvordan det fungerer, men både klub-bestyrelsen og medlemmerne 

kan kun blive bedre til at benytte hjemmesidens faciliteter. 

 

På vores hjemmeside kan du læse mange ting om klubben og vores aktiviteter. Der er bl.a. også en gæ-

stebog / forum du kan ytre dig i/på. 

 

Vores medlemstal har svinget lidt hen over året, men ultimo 2007 er der  100       medlemmer i klubben. 

 

I alt gennemførte vi i 2007  14   fisketure arrangeret af fiskeklubben, 1 aflyst 

 

Af store arrangementer i år har vi haft tur til Det Gule Rev, Kristi Himmelfartsturen og  vores klubmester-

skab.  

 

Igen  i 2007 var der stor tilslutning til vores juleafslutning hvor 30 medlemmer/familie mødte op, og vi 

havde en hyggelig aften. 

 

Efter flere års kamp blev Jan Godsk klubmester i fin stil, tillykke med det. 

Det skal også nævnes at Thors søn Kasper gav den hele armen, og fiskede mange af de garvede ud af 

banen, også Thor. 

 

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 sponsorer fra Havlit og Hvidovre Sport 

 

Vi skal også på Kristi Himmelfartstur i år, igen til Ærø, hvor koner, kærester og børn har adgang i ube-

grænset omfang. Så hvis vejret og fiskeriet er i top, kan vi forvente masser af hornfisk og sandsynligvis 

et par havørreder. 

 

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, og i år er resultatet blevet føl-

gende: 

 

1 Per Adrian    

2 Jan Godsk  

2 Martin Lund 

4 Peter Quist        

 

Jan og Martin har samme pointtal og samme gennemsnit pr. Tur (delt 2. plads)      
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Klubbens økonomi, som jo er forudsætningen for vores aktivitetsniveau har det rigtig fint, hvilket i kan se 

når vi kommer til regnskabet / budgettet, og der er ingen tegn i horisonten der tyder på, at vi ikke kan 

bevare et godt økonomisk fundament for klubben. 

 

Vi vil gerne, til klubmesterskabet, Ærø-turen og Det Gule Rev holde medlemsbetalingen på et rimeligt 

niveau, og sikre at mange deltager i disse ”dyre” arrangementer. 

 

Nu er det vist på tide at slutte, og jeg vil benytte anledningen til at takke bestyrelsen for et godt arbejde i 

2007, med håb om fortsættelse i 2008.  

 

Også en tak til de medlemmer af klubben der har hjulpet til undervejs, bl.a. vores web-master Bent Sø-

rensen, og en tak til alle der har været med til at holde aktivitetsniveauet højt i 2006.  

 

Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til Per Adrian som gennem mange år har ydet en stor indsats i 

klubbens bestyrelse, som næstformand og medlem af turudvalget / turleder. 

Per har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet, og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen. 

 

Jeg vil godt have Per her op, og jeg synes vi alle skal give ham en stor hånd for de mange års arbejde. 

 

Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2008.  

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 

 

Niels Rasmussen fremlagde regnskabet for 2007 og budget for 2008. Regnskabet er meget flot. Se ved-

lagte regnskab.  

Karl Erik er sponser for nye trøjer til klubben.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

 

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet 

Ingen ændringer til kontingentet. 

 

Pkt. 5. Klubbens love 

Bestyrelsen havde nogle redaktionelle ændringer til klubbens love i forbindelse med klubbens navne-

skift. 

Se vedlagte love. 

Alle ændringer blev vedtaget enstemmigt. 

 

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag. 
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Pkt. 7. Valg til bestyrelsen 

 

Der er 2 på valg til bestyrelsen det er: 

Mads Sylvester (Er villig til genvalg) 

Per Adrian (Ønsker ikke genvalg) 

 

Mads Sylvester genvalgt. 

 

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem Bjarne Pedersen. 

Bjarne blev valgt. 

 

Valg af bestyrelsessuppleant  

På valg Peter Nielsen 

Peter Nielsen blev valgt. 

 

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

På valg var: 

Der var ingen revisor på valg. 

 

Revisorsuppleant 

På valg Jan Godsk 

Jan Godsk blev valgt 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

Der var tak til Karl Erik for den fine sponseraftale. 

 

Formanden takkede for fremmødet og input fra medlemmerne. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

  

 

 


