
Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 

 

SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens 

Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formanden Kent Alexander aflægger beretning  

3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab  

4. Indkomne forslag. - ingen 

5. Fastsættelse af kontingent for 2016: uændret 250,00 kr.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Kåring af årets fisker 

9. Eventuelt.  

Formanden Kent Alexander bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vore 

medlemmer   Poul ”Kylle” Mølvang og Per Kamareinen, som er gået bort i det 

forløbne år.  

Ad pkt.1. Valg af dirigent  

Ole Kamperlund blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Ole konstaterede, 

at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.  

Dernæst bad Ole om forslag til referent og Per Sass Jensen blev foreslået og valgt.  

Herefter blev ordet givet til formanden for beretningen. 

Ad pkt. 2. Formand Kent Alexander aflægger beretning  

Formanden omtalte følgende i beretningen:  



- Præcis for 10 år siden blev han valgt til bestyrelsen. På det tidspunkt var der 225 

medlemmer i lauget og der var et ølsalg i kælderen, som gav et overskud på 100.000 

kr. Vores båd var nyindkøbt på dette tidspunkt. Der er stadig medlemmer fra den tid i 

lauget, men der er skiftet meget ud i mellemtiden grundet alder, sygdom, dødsfald og 

manglende lyst for blot at nævne nogle af årsagerne. 

- Året 2015 blev et år med mange udfordringer, men det er dejligt, stadig at se den 

gode opbakning fra bestyrelse, suppleanter og medlemmer når der er brug for hjælp. 

Lige nu er vores båd Janus, som desværre sank i havnen i sommers, den største 

udfordring. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi selv skal stå 

for klargøringen, idet vores forsikring ved Tryg kun ville dække udgifterne til 

hævningen af båden. Et hold med Elo Nielsen i spidsen har tilbudt at hjælpe med 

dette projekt og forhåbentlig er Janus sejlklar til foråret. 

- Vores mange aktiviteter som havture, småbådsture, skovtur og julefrokost er alle 

blevet afviklet tilfredsstillende. Vi forsøger fortsat at lade aktiviteterne være 

økonomisk bæredygtige. Dette gælder dog ikke for havturene og for driften af Janus. 

Der har desværre ikke været afholdt nogen bankoaften i 2015 grundet manglende 

tovholdere. 

- Efter 10 års aktivitet i laugets bestyrelse har formanden besluttet, at tiden er inde til 

at sige stop og lade nye kræfter komme til, men vil dog fortsætte som almindeligt 

medlem og glæder sig til at få mere tid til at deltage på vores fisketure. Samtidig skal 

lejligheden benyttes til at sige alle mange tak for et godt samarbejde igennem årene. 

Der vil fortsat være mulighed for at yde assistance, dersom bestyrelsen har brug for 

en hjælpende hånd. 

En stor tak til alle de trofaste hjælpere. 

Efter formandens beretning gennemgik dirigenten de enkelte punkter og spurgte om 

kommentarer. 

Peter Sørensen ville gerne løbende have status på istandsættelsen af Janus. Elo 

Nielsen nævnte, at vi foreløbig afventer godt vejr så vi kan komme i gang. 

Ad pkt. 3. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab. 

Ole gennemgik det fremlagte reviderede regnskab og herunder resultatopgørelsen for 

2015 med de enkelte arrangementer. Det kunne blandt andet konstateres, at vores 

indtægt fra ølsalg var blevet mindre gennem de senere år. Vedligeholdelsen af Janus 



havde været mindre udgiftskrævende i 2015 end i 2014. Dog må der forventes større 

udgifter i 2016. Balancen pr. 31. december 2015 blev også gennemgået. 

Efter gennemgangen af regnskabet var der mulighed for at stille spørgsmål og der var 

et spørgsmål fra Jørgen Schønnemann vedrørende en udgift til leje af fiskerbåd. 

Kassereren kunne oplyse, at det var en check fra 2014 på 5.000 kr. til en fisketur. som 

først var blevet hævet i 2015. I dette beløb var der blevet modregnet et beløb fra 

småbådsturene. Jørgen Schønnemann havde også et spørgsmål vedrørende antallet af 

bankkonti, herunder jubilæumsfond. Kassereren oplyste, at tre konti var lukket og de 

var kun medtaget for at vise forskellen fra 2014. Kontoen til jubilæumsfonden var 

ligeledes lukket. 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

Ad pkt. 4. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag, hvorfor man straks gik videre til næste punkt. 

Ad pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for januar 2015 

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2016 på 250 kr. Forslaget blev 

vedtaget.  

Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var formanden og tre bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Formand Kent Alexander modtog ikke genvalg: Bestyrelsen forslog Allan Vitting, 

som blev valgt med akklamation.   

Af de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer var det alene Jørgen Schønnemann, der 

modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog endvidere Elo Nielsen og Jørgen Østergaard. 

Alle tre blev valgt. 

Der skulle også vælges tre suppleanter.                                                                                    

Svend-Erik Wittenkamp og Else-Marie Pedersen blev foreslået og valgt. Dette betød, 

at der mangler en suppleant. Bestyrelsen blev herefter bemyndiget til, snarest selv at 

finde en yderligere suppleant. 

Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant  



Erling Mathiesen blev valgt til revisor og til revisorsuppleant blev Charlotte Vitting 

valgt. 

Ad 8 Kåring af årets fisker  

Elo Nielsen indledte med at uddele de manglende medaljer fra 2014, hvorefter der 

blev uddelt beviser og medaljer for 2015 således: 

Nr. 1. med 370 point Allan Vitting 

Nr. 2. med 328 point Poul Voigt Nilsen 

Nr. 3. med 229 point Anker Henriksen 

Ad pkt. 9 Eventuelt  

Peter Sørensen sagde, at han havde valgt ikke at modtage genvalg efter moden 

overvejelse, idet alt har sin tid. Han udtrykte en positiv tak for de år, han havde været 

med i bestyrelsen og mente at det har fungeret godt med samarbejdet, selvom det til 

tider kunne være svært at finde frem til en fælles enighed. Der blev rettet en tak til 

Kent Alexander, som har gjort det udmærket. Til slut takkede Peter Sørensen for 

denne gang og han vil fortsætte som et aktivt medlem med bidrag til Vandposten.  

Allan Vitting takkede for valget til formandsposten og rettede en tak til Kent 

Alexander for hans mangeårige virke. Der blev overrakt en gave i form af en pirk til 

Kent med et håb om, at den snart ville komme i brug. Allan fortsatte med at 

konstatere, at lauget har nogle seriøse udfordringer med at skaffe nye medlemmer. 

Det var ærgerligt at der ikke havde været afholdt banko i 2015. Gode ideer til var 

meget velkomne.  

Jørgen Schønnemann kommenterede medlemstallet i forhold til en samtale med et 

tidligere medlem, som var utilfreds med den manglende båd og understregede 

hermed behovet, for at Janus blev bragt i stand igen. 

Ole Nielsen takkede Peter Sørensen for arbejdet i bestyrelsen og de mange artikler i 

bladet og overrakte en gave. 

Herefter blev Kent Alexander takket for hans store arbejde i bestyrelsen og som 

formand for lauget og der blev uddelt gaver. 

Ole Kamperlund fremførte, at det var meget vigtigt, at lauget var mere synligt især 

nede på havnen og det var rigtigt vigtigt, at laugets aktiviteter blev afviklet dernede. 



Det var endvidere af stor betydning, at Janus blev sat i stand. Tidligere havde lauget 

haft en meget stor indflydelse på havnen og forskellige aktiviteter, hvilket i høj grad 

hang sammen med en stor synlighed og tilstedeværelse af laugets medlemmer nede 

på havnen. 

Dirigenten takkede herefter for en god deltagelse i generalforsamlingen. 

Formanden takkede til sidst for en god generalforsamling. 

 

 

Ole Kamperlund,   Per Sass Jensen,  

     dirigent                                                     referent 

 


