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Pkt. 0. Valg af dirigent
De 12 fremmødte medlemmer valgte enstemmigt Allan Riboe til dirigent.
Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidig og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
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 2008 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, dog har det været lidt skuffende at
der bl.a. til kristi himmelfartsturen måtte aflyses og ligeledes har klubmesterskabet har været vigende
tilmelding.
Vi prøvede i 2008 et par nye tiltag med bl.a. en weekend kysttur til Ærø og en pigvar-tur fra sjællands
nordkyst, og der var interesse for begge ture, dog blev Pigvar-turen mere til en ”Skrubbetur”, og desværre fik vi heller ingen havørreder på Ærø.
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I 2009 prøver vi 2 ture fra Thyborøn, og der er klækkelig rabat hvis du som medlem tilmelder dig begge
ture.
Turene skal ses som et forsøg på at prøve noget andet end Det Gule Rev.
Jeg kan kun opfordre til at bakke op om klubbens tur-arrangementer.
2008 var desværre sidste år med bulefiskeri med skipper Hans Hagerup og det gode skib Bonito, ultimo
marts måned var det definitivt slut, og vi skal her i 2009 på buleture med Lars Pryds på Nadia.
På vores hjemmeside kan du læse mange ting om klubben og vores aktiviteter. Der er bl.a. også en gæstebog / forum du kan ytre dig i/på. Jeg kan kun opfordre til at bruge forum og gæstebog.
Vores medlemstal har lidt vigende hen over året, og ultimo 2008 er der 83

medlemmer i klubben.

I alt gennemførte vi i 2008 13 fisketure arrangeret af fiskeklubben, 2 ture blev aflyst, 1 p.g.a. vejret og
en p.g.a. manglende tilmelding.
Af store arrangementer i 2008 har vi haft tur til Det Gule Rev og vores klubmesterskab.
Igen i 2008 var der stor tilslutning til vores juleafslutning hvor ca. 30 medlemmer/familie mødte op, og vi
havde en hyggelig aften.
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
Klubmester blev Søren Binderup i suveræn stil
Vi skal også på Kristi Himmelfartstur i år, retro-tur til Sejerø, hvor koner, kærester og børn har adgang i
ubegrænset 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 følgende:
1
2
2
4

Martin Lund 94 point for deltagelse I 11 ture
Niels Rasmussen 81 points for deltagelse i 11 ture
Marianne Lundquist 69 points for deltagelse i 10 ture
Jan Godsk, 58 points for deltagelse i 8 ture
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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
2008, med håb om fortsættelse i 2009.
Også en tak til de medlemmer af klubben der har hjulpet til undervejs, bl.a. vores web-master Bent Sørensen, og en tak til alle der har været med til at holde aktivitetsniveauet højt i 2008.
Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2009.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Niels Rasmussen fremlagde regnskabet for 2008 og budget for 2009. Regnskabet er meget flot. Se vedlagte regnskab.
Vi har fået det sidste udbytte fra Havlit.
De billige priser, hvor vi kunne komme ud og fiske for 50,- kr. er stoppet pr. 1. januar 2009.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet
Ingen ændringer til kontingentet.
Pkt. 5. Klubbens love
Ingen ændringer til lovene.
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 (er villig til genvalg)
Niels Rasmussen (er villig til genvalg)
Peter Quist (er villig til genvalg)
Alle tre blev genvalgt.
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Valg af bestyrelsessuppleant
På valg var Peter Nielsen (er villig til genvalg)
Peter Nielsen blev valgt.
Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var:
Bent Sørensen. (er villig til genvalg)
Bent blev genvalgt.
Revisorsuppleant
På valg var Jan Godsk (Jan ønskede ikke genvalg)
Henrik Rosendahl blev valgt.
Pkt. 9. Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for indsatsen, samt medlemmerne for fremmødet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

