Referat af generalforsamling den 18. februar 2013 i
“SNØREN GUG”
1. Valg af dirigent
Kim Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2012 blev
gennemført 6 ud af 10 planlagte ture. 4 ture blev aflyst pga. af dårligt vejr
og manglende tilmeldinger.
Den 25. august var klubben arrangør af Nordjysk Mesterskab med rekorddeltagelse, og ligeledes i august arrangerede klubben familieudflugt til put
& take søen i Medestedet ved Arden. Efterfølgende var der grill-party hos
Heintz og Inge i Oue. Arrangementet gentages den 3. august i 2013.
Som noget nyt var der i 2012 planlagt to småbådsture henholdsvis den 2.
juni og den 8. september, begge ture blev dog aflyst. I 2013 forsøges igen med
småbådsture, men datoer fastlægges først 1–2 uger før, når vejrudsigten ser
fornuftig ud. Medlemmer med både opfordres til at deltage og stille båd til
rådighed.
Formanden kom i beretningen ind på den nyligt overståede Outdoormesse i Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor Snøren deltog for første gang. I
Hirtshals er der kommet en ny hurtigtgående turbåd, som har tilbudt Snøren
en prøvetur på fordelagtige vilkår, nærmere information herom senere. Ligeledes har vi fået tilbud om billige ture fra Nr. Vorupør med båden “Mågen”,
specielt hverdagsarrangementer kan gennemføres til billige priser. Endelig er
der aftalt grejaften hos Krags Fiskeriartikler den 18. marts.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet for 2012. Regnskabet balancerer med et
overskud på 3.256,82 kr.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg
A: Erik Olsen genvalgtes som formand, og Rene Østergaard genvalgtes som
bestyrelsesmedlem.
B: Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.
C: Torkild Nørgaard genvalgtes til revisor.
D: Hans Jensen genvalgtes til revisorsuppleant.
E: Til bladudvalget genvalgtes Nick Østergaard og Jan Lilholt. Bruno Andresen blev valg som nyt medlem af bladudvalget.
F: Til Havtursudvalget genvalgtes: Jan Lilholt, Erik Olsen. Torkild Østergaard og Bruno Andresen.

5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent for 2014, dvs. 350 kr., dog
175 kr. for juniorer (under 18 år).

7. Eventuelt
• Pokaluddelingen: En gennemgang af fangstrapporterne for 2012 afslørede, at der ikke i hjemligt farvand var fanget fisk ud over det sædvanlige.
Da Norgesturen 2012 i princippet var åben for alle medlemmer, har bestyrelsen besluttet at inddrage fangster derfra i årets pokaluddeling.
– Største fisk (Torsk på 10,5 kg.) fanget ved Sula gik til Kent Eriksen.
– Flest arter (4 arter) fanget i hjemligt farvand gik efter lodtrækning
til Lars Larsen.
– Sjældneste fisk (havtaske) blev fanget ved Sula af Jan Olsen
• Torkild Østergaard nævnte på vegne af René Østergaard, at René ønsker at udtræde af havtursudvalget, da René finder det uheldigt, at der

arrangeres “private” ture, som tidsmæssigt ligger tæt på de ordinære
ture. René oplever således tiltagende vanskeligheder ved at besætte ledige pladser på de ordinære ture. Erik Olsen nævnte, at “private” eller
ekstraordinære ture så vidt muligt placeres, så de ikke kolliderer med
ordinære ture. De “private” eller ekstraordinære ture opstår typisk efter
en periode med aflysninger pga. dårligt vejr.
• Jan Lilholt opfordrede alle til at gøre en indsats for at skaffe medlemmer. Vi har i år haft ekstraordinært stort frafald af medlemmer, og
klubben har i øjeblikket kun ca. 45 medlemmer, hvilket er det laveste
antal i mange år. Det blev nævnt, at det er en generel tendens, som
berører næsten alle klubber.
Jan Lilholt
Referent

