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Generalforsamling i Fiskeklubben BG Bank

Dato for møde Tidspunkt Sted Ansvarlig

31. januar 2014 Kl. 19.00 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. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver

uændret 420 kr. / 720 Kr.

Pkt. 5. Klubbens Love.

Modtaget forslag:

 Udmeldelse af Dansk Havfisker Forbund v/Jan Godsk.

Kan kræve ændring af § 1, punkt d

 Indvarsling til generalforsamling foreslås ændret v/Bestyrelsen.

Ændring af § 4, pkt. b til:

”Indkaldelse til generalforsamling i Fiskeklubben BG Fisk sker på mail

eller per post til det enkelte medlem med minimum 14 dages varsel.”

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen

Pkt. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Pkt. 9. Eventuelt

Pkt. 0. Valg af dirigent

De 16 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 man-
ge spændende oplevelser for medlemmerne.

Se formandens skriftlige beretning.

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

De 2000,- kr. som Jan fik samlet ind ved årets julebanko, skal bruges til aktiviteter efter bestyrelsesn

valg og Jans ønske.

For øvrigt er klubbens underskud halveret fra sidste år. Det skyldes for det meste forudbetaling for turer.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Fastlæggelse af kontingentet

Ingen ændringer

Pkt. 5. Klubbens love
Vedtægternes § 4 Generalforsamling pkt. b.

Punktet foreslås ændret til:

”Indkaldelse til generalforsamling i Fiskeklubben BG Fisk sker på mail eller pr. post til det enkelte med-

lem med minimum 14 dages varsel.”

Blev enstemmigt vedtaget

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:

Mads Sylvester (ønsker ikke genvalg)

Bjarne Pedersen(villig til genvalg)

Martin Lund blev foreslået.

Martin blev valgt enstemmigt

Bjarne Pedersen blev genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Peter Nielsen (villig til genvalg)

Peter Nielsen blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Henrik Rosendahl (villig til genvalg)

Henrik blev genvalgt

Revisorsuppleant

På valg er Jørgen Justesen

Jørgen blev valgt.

Pkt. 9. Eventuelt

Henrik takkede dirigenten for god ro og orden.
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