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Generalforsamling i Fiskeklubben BG Bank

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig

12. februar 2016 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 14 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 2016

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

Vi har i løbet af 2015 gennemført et turprogram som generelt har haft god tilslutning blandt medlemmer-

ne, men der har som altid også været ture hvor vi har haft lidt problemer med at få alle pladser afsat.

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

pladser afsat på alle turene.

Vedrørende bulefiskeriet på Øresund havde vi reserveret 3 ture i 2015 med Sværd og det er forløbet

tilfredsstillende lige bortset fra en sen aflysning og en aflysning i OK tid fra skipper, hvor han ikke var på
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forkant med vejrforholdene

Sværd er også på programmet i 2016

Vi har valgt fortsat at benytte M/S Hjalmar når det drejer sig om fladfiskeri i hundestedsregionen. Ud

over Hjalmar har, vi i efteråret 2016, også 2 ture med Jaws fra Vedbæk efter hhv. sild og fladfisk.

Vi har 19 klubture på programmet i 2016 (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 alle udsolgt, ligesom

første Buletur var det, så det lover godt for året.

I forbindelse med afviklingen af vores klubmesterskab i 2015 benyttede vi SVÆRD,

hvor der er plads til flere deltagere.

Lidt dårlig disponering fra skippers side betød desværre noget sejltid som kunne have været afviklet

imens deltagerne spiste frokost.

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 2016 får et rigtig godt klubmesterskab, og jeg lover, sikkert til nogles fortrydelse, at

formanden deltager i 2016.

Vinder af klubmesterskabet 2015 blev:

Martin Lund for 5. år i træk, Jan Godsk blev 2’er og Carsten Larsen fik en flot nr. 3.

Kristi Himmelfarts-turen i 2015 gik til Samsø, hvor vi havde en dejlig tur med godt vejr (torsdag & fre-

dag)og hyggeligt samvær.

Desværre var det noget sløjt med fiskene, men til gengæld var der masser af friske asparges og special-

øl fra det lokale mikro-bryggeri

Turen i 2016, og går til Ærø, flot natur, mange fisk og god mad, så bare få meldt dig til, sidste frist er 15.

marts.

Vedrørende Thyborøn og Bodil, er turene planlagt en årrække frem, og salget går strygende.

I 2015 prøvede vi igen trolling på Bornholm, med privat indkvartering og trolling/kystfiskeri lør-

dag/søndag.

Desværre ingen laks i 2015, men vi prøver igen i 2016

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 2015 udgør 64 medlemskaber, hvor nogle stykker er familiemedlemsskab,

hvorfor det reelle antal medlemmer er 70.
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Vi har allerede i den første måned af 2016 fået 4 nye medlemmer, heraf 3 fra Hundested, så Hundested

tegner sig nu for 10% af medlemmerne!!

I alt var der planlagt 18 ture i 2015 arrangeret af BG Fisk, og 39 medlemmer har deltaget i klubbens ture

(7 flere end i 2014).

Vi havde fire aflysninger 2 Buleture (vejrlig), P&T og Kysttur (manglende tilmeldinger).

Igen i 2015 var der fin tilslutning til vores juleafslutning hvor ca. 22 medlemmer/familie mødte op, og vi

havde en hyggelig aften.

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

Men ikke alt kan planlægges 100%. Derfor ikke noget lotteri i 2015, da Jan

var nødt til at melde fra.

Lotteri-reserven indgår fortsat som en ”reserveret” del af kassebeholdningen, indtil en/flere spændende

aktiviteter bliver valgt.

Over året har vi jo også en løbende konkurrence om at blive årets fisker 2015, og i år er resultatet blevet

følgende:
1. Martin Lund 105 Points 11 ture point gns 9,55
2. Jan Godsk 90 points 8 ture point gns 11,25
3. Carsten Larsen 61 points 8 ture point gns 7,63
4. Marianne Lund 61 points 10 ture point gns 6,10
5. Bjarne Nielsen 51 points 5 ture point gns 10,20

Alle deltager gratis i Klubmesterskabet 2016.

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 2015, med håb om fort-

sættelse i 2016.

Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2016.

Henrik Jørgensen, Formand

Jan Godsk opfordrede medlemmerne til at være mere aktive med at tilmelde fangede fisk til DHF’s kon-

kurrence om største fisk.

Der mangler også junior der tilmelder fangede fisk.

I kan altid tage kontakt til Niels Rasmussen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Vi har et underskud for andet år i træk.

Vi har stadig en formue på 145.000, kr.

Vi skal arbejde på at få flere Bådkøbsbeviser i omløb.
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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 2 på valg til bestyrelsen, det er:

Bjarne Pedersen (villig til genvalg)

Martin Lund (villig til genvalg)

De blev begge 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

På valg er Jan Godsk (villig til genvalg)

Jan blev genvalgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Jesper spurgte, det er kun 38 medlemmer der er aktive, så er der 30 der ikke er aktive, hvad vil besty-

relsen gøre ved det?

Niels svarede, der er rigtig mange gamle BG-medlemmer der ikke er aktive, men kun støtter klubben.

Jan Godsk spurgte, der er ikke noget på dagsordenen om DHF, der foregår meget og det bliver ikke

omtalt, der er DHF konkurrencer, der er attraktiv for klubbens medlemmer.

Formanden, jeg får DHF-bladet, vi vil tage det op på et bestyrelsesmøde

Formanden takkede for god ro og orden.


