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Emne

Generalforsamling i Fiskeklubben BG Bank

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig

10. februar 2017 Kl. 18:00 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 12 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

Fiskeklubben BG Bank
Beretning til GF 2017

Så er der gået endnu et fiskeår i BG Fisk, med fiske-aktiviteter, over det ganske land, med oplevelser til
følge for klubbens medlemmer.

Vi havde i løbet af 2016 planlagt 19 arrangementer incl. generalforsamling og juleafslutning.

14 arrangementer blev gennemført som planlagt, 1 buletur aflyst p.g.a. blæsevejr,

Familie Put & Take og kysttur aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.

På klubturene deltog der i alt 41 af klubbens medlemmer i mindst 1 klubtur.

Overordnet har tilslutningen været tilfredsstillende, og bestyrelsen ser selvfølgelig gerne at vi får alle

pladser afsat på alle turene.
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Side 2

I forbindelse med udarbejdelse af turprogrammet, herunder prissætning af turene, har vi sadlet lidt om i

2017.

I 2017 er priserne eksl. agn til fiskeriet, som er for egen regning, men fortsat bestilles ved turleder, og

betales ud over turprisen.

Ligeledes prøver vi på bådturene at lave en prisdifferentiering så prisen ”knækker” hvis vi er 18 eller

flere tilmeldte (ikke klubmesterskabet).

Prisen falder herefter m. 75,- dkr, dog ikke for gæster.

Vi har i 2017 valgt at benytte M/S Sværd til Vinterfiskeriet og klubmesterskabet, og M/S Jaws og M/S

Teisten på de resterende bådture i Øresund

Vi har 19 klubture på programmet i 2017 (inkl. Juleafslutning og GF), så mon ikke der bliver mulighed for

alle for at deltage i et eller flere arrangementer. Trolling-, Gedde- og Katteturene er fortsat på program-

met, og der er fortsat ledige pladser.

I forbindelse med afviklingen af vores klubmesterskab i 2016 benyttede vi igen SVÆRD, og det blev,

fornemmede jeg, en god dag for alle der deltog, og der blev også fanget pænt med fisk og arter

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

Jeg håber vi også i 2017 får et rigtig godt klubmesterskab, og gerne med flere deltagere end i 2016.

Niels tager allerede nu gerne mod tilmeldinger til alle ture i 2017.

Vinder af klubmesterskabet 2016 blev:

Bjarne Nielsen, nr.2 blev Martin Lund og nr. 3 blev Jan Godsk.

Kristi Himmelfarts-turen i 2016 gik til Ærø, hvor vi havde en dejlig tur med godt vejr alle dage og hygge-

ligt samvær.

På grund af det alt for gode vejr var det lidt sløjt med fisk på kysten, men vi satte garn efter fladfisk, og

det var en succes, så der blev smovset i flade til aftensmad om fredagen.

Turen i 2017, går til Langeland hvor vi skal bo i luksus-hytter med havudsigt på Emmerbølle Camping,

flot natur, mange fisk og god mad, så bare få meldt dig til, sidste frist er 15. marts. (udsolgt)

Vedrørende Thyborøn og Bodil, er turene planlagt en årrække frem, og der er fortsat ledige pladser i

2017 (Katte-tur m. Bodil udsolgt)

I 2016 prøvede vi igen trolling på Bornholm, med privat indkvartering og trolling/kystfiskeri lør-

dag/søndag.
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Desværre ingen laks i 2016, men dog en ørred på kysten. Vi prøver igen i 2017.

P.t. 3 ledige pladser

Jeg kan kun opfordre til, allerede nu, at kigge i turprogrammet og få tilmeldt dig de ture du har lyst til at

deltage i.

Vores medlemstal ultimo 2016 udgør 73 medlemskaber incl. familiemedlemsskaber..

Vi har allerede i den første måned af 2017 fået nye medlemmer, så vi nærmer os

80 medlemmer i klubben

Igen i 2016 var der fin tilslutning til vores juleafslutning hvor 29 medlemmer/familie mødte op, og vi hav-

de en hyggelig aften.

Datoen for juleafslutningen var jeg desværre nødt til igen at flytte, beklager meget,

men alligevel flot fremmøde

I forbindelse med afholdte lotterier til tidligere års juleafslutninger, har bestyrelsen i samråd med Jan

Godsk (lotteri-sponsor i stor stil), besluttet at indkøbe nye klub T-shirts til klubbens medlemmer.

1 T.shirt udleveres gratis, men der kan tilkøbes ekstra for en rimelig pris.

Over året har vi jo også en løbende konkurrence om at blive årets fisker 2016, og i år er resultatet blevet

følgende:

1. Niels Rasmussen 78 Points 10 ture point gns 7,80
2. Martin Lund 70 points 8 ture point gns 8,75
3. Carsten Larsen 68 points 9 ture point gns 7,56
4. Henrik Jørgensen 61 points 7 ture point gns 8,71

Alle deltager gratis i Klubmesterskabet 2017 + klubmester Bjarne Nielsen.

Nu er det vist på tide at slutte, og jeg vil benytte anledningen til at takke bestyrelsen, revisorer, webma-

ster og alle andre der har ydet et stykke arbejde i klubregi, for et godt arbejde i 2016, med håb om fort-

sættelse i 2017.

Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2017.

Henrik Jørgensen, Formand

Jørgen Sloth foreslog, at vi kunne låne et lokale.

Henrik overvejer.

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

Regnskabet er bedre end i 2015, hvor vi havde et underskud på 12.057- kr.

Efter få bemærkninger blev 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 3 på valg til bestyrelsen, det er:

Henrik Jørgensen (villig til genvalg)

Niels Rasmussen (villig til genvalg)

Peter Quist (villig til genvalg)

De blev alle enstemmigt genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Peter Nielsen (villig til genvalg)

Peter blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Henrik Rosendal (villig til genvalg)

Henrik blev genvalgt

Revisorsuppleant

Jørgen Sloth blev foreslået.

Jørgen blev valgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Det blev foreslået, der skal være navne på i klubbens love, så formand og kasserer ikke er på valg

samme år.

Bestyrelsen kommer med et forslag til klubbens love.

Formanden takkede for god ro og orden.


