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S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   

Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2017 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, 
Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk.  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent. Ole Kamperlund foreslås 
2. Valg af referent 
3. Formanden aflægger beretning 
4. Kassereren aflægger revideret regnskab 
5. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 2017 – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr, 250,00 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsen og suppleanter pr. 21. februar  2017: 
 Allan Vitting, Formand 
 Elo Nielsen, Næstformand  På valg. Ønsker genvalg 
                      Ole Nielsen, Kasserer  På valg. Ønsker ganvalg 
 Jørgen Østergaard 
 Jørgen Schønnemann 
 Else-Marie Pedersen  På valg. Ønsker genvalg 
 Per Sass Jensen  På valg. Ønsker genvalg 
Suppleanter 1. Svend-Erik Wittenkamp  På valg. Ønsker genvalg 
 2. 
 3. 

        8.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

        9.  Kåring af  årets fisker v/Elo 

        10.  Fremtidige aktiviteter 

        11.  Eventuelt 

         12. Dirigent og formand takker af.  

Formanden bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed til ære for medlem Jørgen Rasmussen, 
som er afgået ved døden i det forløbne år. Æret være hans minde.                                                                             

Der var mødt 13 medlemmer. 

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.  

Ad pkt. 2. Valg af referent 

Dernæst bad Ole om forslag til referent og Peter Sørensen blev foreslået og valgt.  

 

Ad pkt. 3. Formanden aflægger beretning  

2016 blev et noget rodet år, både hvad angår aktiviteter og faciliteter. 
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Bestyrelsesarbejdet 

I bestyrelsen har vi arbejdet en del med foreningens økonomi og fremtidige udformning. 

Vi har lavet sammenligninger med andre lystfiskeforeninger, haft samtaler med andre formænd, 
og vi har talt om medlemskab af Sjællands Fiskeunion. Alt sammen for at danne os et overblik om 
hvorvidt situationen med dalende medlemstal er et unikum hos os.  
Det ser ikke ud til at være tilfældet. Vi lider dog en del under at være én blandt mange i lokal 
området. 

Vi har i bestyrelsen talt meget om synlighed på havnen, og vi har derfor taget kontakt til blandt 
andet Havnens Venner om et øget samarbejde. 

Vi har også udformet en flot medlemsfolder som fortæller om fordelene ved at være medlem af 
vores forening. 

Strandlyst har også været nævnt ofte. I forbindelse med fugt i kælderen og efterfølgende dræn- 
arbejde, har vort klublokale ikke været tilgængeligt til ophold. Det koster foreningen noget 
identitet, men vi har forsøgt at løse opgaven ved at låne et andet lokale i bygningen. 
Fremtiden for Strandlyst tegner lys i det kommunen har afsat et større beløb til renovering af 
huset både ind/ og udvendigt. Jeg deltager i en arbejdsgruppe med andre af husets brugere, hvor 
vi i fællesskab skal udforme den fremtidige brug.  
Desværre lyder prognosen at der kan gå op til 2 år før vort kælderlokale igen er klar til brug. 

Vi måtte desværre allerede tidligt efter generalforsamlingen sidste år konstatere, at der ikke var 
helt styr på antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det blev dog løst ved at lade Else-Marie indtræde 
som bestyrelsesmedlem. Det betød samtidig, at vi blev tilbage med én suppleant, hvilket det i 
løbet af året ikke lykkedes os at ændre på. 

Årets aktiviteter 

Årets aktiviteter blev en noget blandet omgang. 
Det startede fint ud med havture, og et nyt put and take tiltag, som i øvrigt blev godt annonceret i 
lokalaviser og på facebook. 
Småbådsturene blev dog en sløj omgang. Først var det manglende både, så var det manglende 
tilmeldinger, og til sidst vejret. Fakta er, at blot en enkelt tur ud af seks blev til noget. 
I et forsøg på at skabe lidt flere sociale aktiviteter forsøgte vi at afholde en sommerfrokost, hvilken 
dog i lighed med julefrokosten måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger. 
Årets Skovtur og de to planlagte banko aftener blev dog afholdt med et flot fremmøde, og lutter 
glade mennesker. 

Janus 

Janus kom aldrig i vandet. I henhold til foreningens økonomi har den forrige bestyrelse besluttet at 
tage imod Elo’s tilbud om at reparere Janus. Desværre har projektet været forstyrret af 
leveringstider på reservedele, sygdom og ikke mindst vejret, da alt arbejde foregår under åben 
himmel. Den nuværende bestyrelses støtter ligeledes op om tilbuddet, og forventer en snarlig 
afslutning på reparationen. 
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Ad pkt. 4. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

Ole gennemgik det fremlagte reviderede regnskab og herunder resultatopgørelsen for 2016 med 
de enkelte arrangementer. Jørgen Schønnemann nævnte, at ca. halvdelen af årets udgifter 
vedrører skibet Janus. Dernæst gennemgik Ole balancen og sagde, at det bør overvejes at 
nedskrive Janus i værdi. 

Ad pkt. 5. Indkomne forslag 

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

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent 2017  

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2017 på 250,00 kr. Forslaget blev vedtaget.  

Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var fire bestyrelsesmedlemmer og  tre suppleanter på valg. 

På valg til bestyrelsen var næstformand Elo Nielsen, kasserer Ole Nielsen, bestyrelsesmedlem 
Else-Marie Pedersen og bestyrelsesmedlem Per Sass Jensen. De 4 bestyrelsesmedlemmer 
ønskede genvalg og blev genvalgt med applaus. 

På valg som suppleant var Svend-Erik Wittenkamp, der ønskede genvalg. Svend Erik blev 
genvalgt med applaus. Det lykkedes ikke at få de 2 ledige suppleantpladser besat. Dirigenten Ole 
Kamperlund foreslog, at bestyrelsen i det kommende års forløb kunne søge at besætte de 2 ledige 
suppleantpladser. Dette forslag blev vedtaget med 1, Peter Sørensen´s, stemme imod. 

Ad pkt.  8 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Til revisor valgtes Susanne Simonsen og til revisorsuppleant valgtes Charlotte Vitting. 

Ad pkt. 9 Kåring af årets fisker v/ Elo  

Nr. 1. med 396 point: Anker Henriksen 

Nr. 2. med 280 point: Elo Nielsen 

Nr. 3. med 246 point: Ruben 

Ad pkt. 10 Fremtidige aktiviteter 

Allan sagde, at vi i dag er den billigste fiskeklub i lokalområdet og at vi har 13 fisketure om året 
samt sociale arrangementer. Der fremkom flere forslag til aktiviteter: 

”Grillarrangement, eventuelt medlemskab af fiskeringen, eventuelt medlemskab af Sjællands 
lystfiskeunion og dette koster medlemskontingent, eventuel fusionering med anden lokal fiskeklub, 
information på ”Facebook”, spørgeskema i medlemsbladet, kystture, fladfisketure, fisketur til jyske 
åer, tur til ”det gule rev”, fisketure til svenske åer og søer”. 

Allan sagde, at medlemmer meget gerne løbende må komme med forslag til aktiviteter.  
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Ad pkt. 11 Eventuelt  

Peter Sørensen sagde, at når vi får gang i småbådsturene og vi bliver mere synlige i Sletten Havn, 
så vil dette medføre en større interesse for fiskeklubben og dermed flere medlemmer. 

Ad pkt. 12 Dirigent og formand takkker af 

Formanden afsluttede med at takke for en god generalforsamling og dirigenten takkede 
forsamlingen for god ro og orden. 

 

Underskrifter: 

 Dato:   Dato: 

 

 

 Ole Kamperlund  Peter Sørensen 

 Dirigent   Referent   

 

 

 

  

 


