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Pkt. 0. Valg af dirigent

De 11 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
mange spændende oplevelser for medlemmerne.

Vi har i løbet af 2009 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 set synes jeg at tilslutningen har været tilfredsstillende, men bestyrelsen

ser gerne at vi får de fleste pladser afsat på alle turene.

Jeg personligt synes vi har de bedste ture når vi har mulighed for at booke en hel båd til en klubtur

Vi prøvede i 2009 med en tur efter sildehaj på nordsøen, og det gav bonus i form af

danmarksrekord med en sildehaj på 47 kilo til Peter Sterling, hvilket gav forsidestof til fiskebladene her-

hjemme
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I 2010 prøver vi 2 ture på nordsøen, en fra Thyborøn, og en fra Hanstholm.

Begge ture i samarbejde vores venner i det vestjyske

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

Vi vil i 2010 igen prøve at brede fiskeriet ud, og har derfor genindført makrelturen, P&T-turen og gedde-

turen, samt lavet en heldags efterårstur på øresund indeholdende både silde- og fladfisketur.

Makrelturen introduceres med forventning om stor deltagelse. Bliver det ikke en succes bliver den taget

af programmet i 2011. (økonomi)

Vores hjemmeside er blevet ”fornyet”, og jeg kan kun opfordre til at i bruger hjemmesiden til at holde jer

orienteret og turprogrammet og bestyrelsens arbejde i klubben

Desuden er der et forum du kan ytre dig i/på. Jeg kan kun opfordre til at bruge forum

til at fortælle om dine fiskeoplevelser og give dine meninger og lyst- og sportsfiskeri til kende.

Vores medlemstal har lidt vigende hen over året, og ultimo 2009 er der 81 medlemmer i klubben.

I alt gennemførte vi i 2009 14 fisketure arrangeret af fiskeklubben,

Af store arrangementer i 2009 har vi haft tur til Thyborøn, Kristi Himmelfartsturen

og klubmesterskab.

Igen i 2009 var der stor tilslutning til vores juleafslutning hvor 27 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 Jan Godsk i suveræn stil

Vi skal også på Kristi Himmelfartstur i år, nok til Langeland, 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 sandsyn-

ligvis 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:
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1 Jan Godsk 101 9 11,22

2 Martin Lund 90 11 8,18

3 Niels Rasmussen 65 9 7,22

4 Peter Størling 64 5 12,80

Klubbens økonomi, har set bedre ud de tidligere år, men vi har da fortsat penge på kistebunden. For at

vi også i årene fremover kan holde vores høje aktivitetsniveau,

kommer der her på generalforsamlingen forslag om kontingentforhøjelse fra 2011.

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

2009, med håb om fortsættelse i 2010.

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 2009.

Så er der kun at sige knæk og bræk til alle i 2010.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Niels fortalte, at vi har et stort underskud.

Thyborøn-turen kostede noget mere end budgetteret.

Vi skal have flere medlemmer med på vores ture for at det kan hænge sammen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det årlige kontingent med 60,- kr. Svarende til 5,- kr. pr. måned.

Formanden:

Det er meget lang tid siden kontingentet sidst steg.

Vi skal holde vores aktivitetsniveau og fastholde arrangementer som klubmesterskabet og familieture.

Peter Nielsen:

Hvad med de passive medlemmer, vil de melde sig ud af klubben?

Niels Rasmussen:

Der er 3 medlemmer der har meldt sig ud da de fik mødeindkaldelsen.
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Jan Godsk:

En stigning på 5,- kr. pr. måned er ikke meget set i forhold til, hvad man betaler i andre klubber.

Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

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 to på valg til bestyrelsen, det er:

Mads Sylvester (Villig til genvalg)

Bjarne Pedersen (Villig til genvalg)

Begge to blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Peter Nielsen (Villig til genvalg)

Peter Nielsen blev valgt.

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg var:

Bent Raahauge. (Bent har meldt sig ud af klubben)

Forslag: Henrik Rosendahl.

Henrik blev valgt

Revisorsuppleant

På valg er Henrik Rosendahl (Er valgt til revisor)

Forslag: Jørgen Justesen.

Jørgen blev valgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Jan Godsk:

Hvad med en brifing i, hvordan man kommer ind på vores hjemmeside.

Bent Sørensen:

Det er lige så nemt som Facebook, du skal bare følge vejledningen.

Jan Godsk:

Nogle studser over, at gæsteprisen er højere end bådprisen?



MØDEREFERAT

Side 5

Niels Rasmussen:

Prisen er lidt højere p.g.a. transporten. Man kan bare melde sig ind i klubben og få turen til klubpris.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen, samt medlemmerne for fremmødet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


