Referat af generalforsamling den 17. februar 2014 i
“SNØREN GUG”
1. Valg af dirigent
Alex Kristiansen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2013 blev
gennemført 5 ud af 9 planlagte ture.
Havtursudvalget forsøger hvert år at sammensætte et alsidigt turprogram.
Endvidere arbejder Havtursudvalget løbende på at opnå rabatter, så prisen
for deltagelse på havture bliver så lav som overhovedet muligt.
Der har endvidere været planlagt 2 småbådsture og en familietur til P &
T. Havtursudvalget har ved bookningen forsøgt at sprede arrangementerne
dels på forårsmånederne dels på månederne efter sommerferien.
På trods af ovenstående har det været uhyre vanskeligt at opnå tilslutning
til arrangementerne. Turlederne bruger megen tid og mange kræfter på at
ringe/skrive rundt til medlemmerne for at overtale nogle til at møde op. I
flere tilfælde har indsatsen været forgæves.
Det var således nødvendigt at aflyse begge småbådsture og familieturen
på grund af ingen eller for ringe tilslutning. Endvidere har vi i efteråret
måtte gennemføre to havture med kun 5-6 deltagere. Disse to ture har kostet
klubkassen omkring 10.000 kr.
På den baggrund opfordrer formanden medlemmerne til at bakke op omkring arrangementerne.
I 2014 er der planlagt 6 havture med M/S Nordsøen og 2 havture med
Rederiet Gule Rev.
Endelig er der aftalt grejaften hos Krags Fiskeriartikler den 17. marts.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet for 2013. På trods af betydelige udgifter til
havture, balancerer regnskabet med et overskud på kr. 176,90.
Det blev foreslået, at man ved fremtidige bookninger forsøger at få aftalt
en aflysningsklausul. Hvis der eksempelvis ikke er tilslutning til turen senest
3 uger før, bør det være muligt at aflyse denne. Endvidere blev det nævnt,
at man i 2015 bør undersøge mulighederne for at finde alternative/billigere
både fx i Hirtshals og Nr. Vorupør.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

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

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: 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 10,4 kg.) fanget på det Gule Rev af Bruno
Andresen.
– Flest arter (5 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Kjeld Thomsen.
– Sjældneste fisk (havtaske) blev fanget på det Gule Rev af Frank
Jensen.
• Småbådstur: Kent Eriksen forslog, at der igen i 2015 gøres forsøg på
at arrangere en småbådstur, og det aftaltes, at Rene forsøger at finde
en dato efter sommerferien, idet Rene samtidig kontakter klubbens bådejere. Datoen offentliggøres på hjemmesiden, på facebook og i næste
blad.
Jan Lilholt
Referent

