Referat af generalforsamling den 16. februar 2015 i
“SNØREN GUG”
1. Valg af dirigent
Ole Mølgaard Andersen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2014 blev
gennemført 6 ud af 10 planlagte ture. Snøren var i 2014 vært for Nordjysk
Mesterskab i havfiskeri. Der var oprindeligt booked to både fra Hanstholm,
men pga. få tilmeldinger blev mesterskabet alene gennemført med en båd
(Yellow Reef). Jan Lilholt opnåede en 3 plads individuelt og en 2. plads i
holdkonkurrencen. Den 4. oktober blev der gennemført ”familietur” til Serritslev Fiskepark. Jan Lilholt fangede den eneste fisk og blev dermed vinder
af konkurrencen. Bortset fra den beskedne fangst havde vi en dejlig tur ved
søen.
Sæsonen for 2015 starter med Grejaften den 16. marts hos Kraghs Fiskeriartikler. (tilmelding til Erik Olsen). Der er i 2015 booked 8 havture (6
ture med M/S Nordsøen, 1 tur med Bonito og 1 tur med Nemo). Endvidere
overvejes at booke 1 eller 2 ture med Mågen fra Nørre Vorupør.
Endelig nævnte formanden, at Snøren var repræsenteret på Outdoormessen
den 6.-8. februar 2015.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet for 2014. På trods af betydelige udgifter til
havture, balancerer regnskabet med et overskud på kr. 37,28 kr.
Med det formål at smidiggøre betalingen for havture samt at øge sikkerheden opfordres deltagerne til fremover at betale via bankoverførsel til klubbens
konto: 9286 4562330602 eller via Mobilepay til 22173575. Betalingen skal ske
umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, at turen gennemføres.

Har man ikke adgang til netbank eller mobilepay kan man naturligvis stadig
betale kontant til turlederen.
Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som bankoverførsel
eller alternativt via check. (Formanden orienterer rederierne).
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg
A: Erik Olsen genvalgtes som formand og Ole Mølgaard Andersen valgtes
som nyt bestyrelsesmedlem.
B: Alex Kristiansen valgtes til suppleant til bestyrelsen.
C: Thorkild Nørgaard genvalgtes til revisor.
D: Gert Nielsen valgtes til revisorsuppleant.
E: Til bladudvalget genvalgtes Nick Østergaard, Jan Lilholt og Bruno Andresen.
F: Til Havtursudvalget genvalgtes Jan Lilholt, Erik Olsen, Bruno Andresen
og Ole Mølgaard Andersen.

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

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog følgende kontingentsatser for 2015, dvs. 400 kr.,
dog 200 kr. for juniorer (under 18 år).

7. Eventuelt
• Pokaluddelingen:
– Største fisk (lange på 9,5 kg.) fanget på det Gule Rev af Jan Lilholt.
– Sjældneste fisk (kuller) blev fanget på det Gule Rev af Thorkild
Nørgaard.

– Flest arter (8 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Torkild Østergaard.
• Havture: Også i 2014 har det vist sig særdeles vanskeligt at fylde bådene, og klubben har som følge heraf haft betydelige udgifter. Følgende
tiltag blev foreslået:
– At booke færre pladser på bådene frem hele båden (tidligst aktuelt
for 2016).
– Samarbejde med øvrige klubber (Pirken, Frederikshavn, Skagen,
Viborg)
• Thorkild Nørgaard foreslog, at der tages kontakt til Kraghs Fiskeriartikler med henblik på at øge kvaliteten i lotteripræmierne (færre men
bedre præmier). Erik Olsen kontakter Kraghs.
• Det aftaltes, at Erik Olsen kontakter grejforretningen J.C. Fiskegrej og
fritid i Sæby med henblik på at arrangere en grejaften.
• Bruno Andresen og Erik Olsen nævnte, at der stadig er ledige pladser
til turene 02.04.2015 (skærtorsdag) fra Hanstholm og 10.05.2015 fra
Thyborøn.
• Med henblik på at øge antallet af medlemmer i klubben opfordres alle
medlemmer til at arbejde aktivt for at skaffe nye. Bestyrelsen har besluttet, at der til medlemmer ydes en rabat på 2015-kontingentet på
50% ved anvisning af nyt medlem i 2015.
Jan Lilholt
Referent

