
 

 

SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG                                                                                                                   

                                                                                                                   

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2018 kl. 11.00 i Foreningshuset Strandlyst – 
Sletten Havn.  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent   

3. Formanden aflægger beretning  

4. Kassereren aflægger revideret regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent for 2019  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af ny revisor og revisorsuppleant  

9. Kåring af årets fisker 

10. Fremtidige aktiviteter  

11. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vort medlem Erling Matthiesen, som er 
gået bort i det forløbne år. Herefter konstaterede formanden, at fritidsfiskerlauget nu har eksisteret 
i 32 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.  

 

Ad pkt.2. Valg af referent  

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. 3. Formanden Allan Vitting aflægger beretning  

Bestyrelsesarbejdet                                                                                                            
Formanden konstaterede, at 2017 havde været et år med fokus på øgede aktiviteter, synlighed og 
vores båd Janus. Desværre også et år med et dalende medlemstal. Bestyrelsen har gennemført 

 



forskellige tiltag, som øget synlighed på havnen ved hjælp af nye bannere, samt øget reklame for 
foreningens aktiviteter. På grund af fugt i kælderens er vores lokale stadig uanvendeligt, hvilket 
forventes at vare et år endnu. Foreningshuset er dog blevet renoveret ude og inde med blandt 
andet nyt køkken, som gjorde det muligt at afholde vores julefrokost i Strandlyst. Bestyrelsen har 
også haft fokus på tilskudsmulighederne fra fonde mv., men det kræver dog specifikke 
formål/aktiviteter. 

Årets aktiviteter                                                                                                               
Aktivitetsniveauet i 2017 blev højt med flere tiltag herunder en hornfiskeaften, en grillaften og en 
fladfisketur. Det lykkedes os at gennemføre alle hav- og småbådsture med tilfredsstillende 
deltagerantal. Der skal lyde en tak til Elida Fishing for tilskud til vores havture, ligesom vi også 
takker de skippere, som lagde både til vores småbådsture. Blandt årets ikke fiske relaterede 
arrangementer skal julefrokosten fremhæves, som en stor succes med 27 deltagere. Der skal lyde 
en meget stor tak til Charlotte Vitting for arbejdet med maden.                                            
Desværre måtte vi aflyse vores traditionelle skovtur pga. manglende tilmeldinger. Vi fik med 
succes afholdt en grillaften og 2 velbesøgte bankoaftener. 

Janus                                                                                                                                          
Janus kom endelig i vandet, blot for at opleve nye problemer. I et forsøg på at minimere udgifterne 
til reparation af Janus, søgte vi om tilskud fra Fredensborg Kommune, hvorfra vi fik et beløb på ca. 
11.000 kr. Desværre har de yderligere problemer, samt en nøje gennemgang af udgifterne til at eje 
en foreningsbåd vist, at vi som forening ikke kan føre en ansvarlig økonomisk politik, såfremt vi 
fortsat skal afholde udgifterne til båden.                                                                             
Bestyrelsen har derfor besluttet, at sælge Janus så snart det er muligt. 

Ole Kamperlund takkede for beretningen, summerede punkterne op og forespurgte om der var 
spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål, hvorefter det konstateredes, at beretningen 
var tiltrådt. 

 

Ad pkt. 4. Kassereren Ole Nielsen aflægger revideret regnskab. 

Ole Nielsen gennemgik det fremlagte reviderede regnskabs udgifter og indtægter for 2017.        
Det næste årsregnskab vil blive opdelt, således at de enkelte aktiviteter vil blive listet hver for sig. 
På udgiftssiden blev vedligeholdelsen af Janus fremhævet, hvor den reelle udgift havde været ca. 
23.800 kr. Resultatet for 2017 var et underskud på 7.313 kr. og vores egenkapital var på 86,863 kr. 

Ole Kamperlund takkede for gennemgangen og forhørte om der var spørgsmål til regnskabet. 

Jørgen Østergaard omtalte udgifterne til Janus og konstaterede, at det er væsentligt af slippe af 
med disse udgifter for laugets samlede økonomi. 

Ole Kamperlund fremhævede Janus indflydelse på laugets økonomi og forventede en justering af 
Janus værdi i regnskabet til næste år. 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af foreningens vedtægter. 

§2 Distribution af referater fra bestyrelsesmøder, som for fremtiden lægges på hjemmesiden og 
indeholdes i Vandposten. 



§5 Ændring af tidspunkt for betaling af kontingent mv. således: 

Ordet indskud udgår af teksten, idet bestyrelsen i en årrække har valgt ikke at opkræve indskud. 
En tilføjelse således at det fastsatte kontingent på generalforsamlingen er gældende for det 
efterfølgende år og ændring af tidspunktet for indbetaling fra den 31. januar til den 31. december 
således, at der en bedre mulighed for at gennemgå indbetalingerne inden generalforsamlingen. 
Vedrørende restance indsættes en periode således: Restance 14 dage efter fremsendt påkrav, 
medfører slettelse af medlemskab. 

§6 Generalforsamling.                                                                                                                     
Her indsættes ordet mindst to steder idet: Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel og 
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter. 

Ole Kamperlund summerede ændringerne og forestod afstemningen af ændringerne til de enkelte 
paragraffer. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget med 16 stemmer for ændringerne. 

 

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for januar 2019 

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent for 2019 på 250 kr. Forslaget blev vedtaget.  

 

Ad pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ifølge vedtægterne var formanden og to bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Formanden Allan Vitting modtog genvalg og han blev valgt med akklamation.   

De to bestyrelsesmedlemmer Jørgen Schønnemann og Jørgen Østergaard modtog genvalg. 
Begge blev valgt. Herudover blev Ole Stryk valgt til bestyrelsen. 

Der skulle også vælges tre suppleanter.                                                                                    
Svend-Erik Wittenkamp, Else-Marie Pedersen og Henrik Nannberg blev foreslået og valgt.  

 

Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Susanne Simonsen blev genvalgt til revisor og til revisorsuppleant blev Charlotte Vitting genvalgt. 

 

Ad 9 Kåring af årets fisker  

Elo Nielsen indledte med at omtale reglerne for kåringen, hvorefter der blev uddelt beviser og 
medaljer for 2017 således: 

Nr. 1. med 622 point, Allan Vitting 

Nr. 2. med 543 point, Ruben Andersen 

Nr. 3. med 408 point, Anker Henriksen 

 



Ad pkt. 10 Fremtidige aktiviteter  

Vision for Sletten Fritidsfiskerlaug.                                                                                            
Punktet fra sidste års generalforsamling havde affødt en grillaften, en hornfiskeaften og en 
fladfisketur.                                                                                                                          
Bestyrelsen har afholdt et visionsmøde 27. januar 2018 under temaet alle forslag er gode, 
herunder om at have en positiv tilgang til alle muligheder. Bestyrelsens tanker og ideer blev 
skrevet ned på de gule post it sedler og hængt op på en tavle og grupperet om nogle 
hovedområder som: 

• Flere medlemmer 

• Mere synlighed 

• Bedre økonomi 

• Anden båd 

• Flere aktiviteter/fester 
 

Spørgsmålet er blandt andet, hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer. Her kan det være 
nødvendigt med en positiv tankegang overfor gæster til arrangementerne. Der kan også være 
behov for flere aktiviteter for de medlemmer, som ikke fisker. Det drejer sig også om at få nogle 
flere aktive medlemmer, det skal ikke kun være bestyrelsen, som skal stå for aktiviteterne. 
Bestyrelsen vil også søge at samarbejde med andre fiskeorganisationer og ældresagen. 
Lauget har øget synligheden ved bannere på havnen og aktiviteter på nettet herunder Facebook, 
hvor vores aktiviteter bliver præsenteret og omtalt. Bestyrelsen prioriterer dette område og Jørgen 
Østergaard er blevet valgt til presseansvarlig. Så derfor er det nødvendigt at kontakte Jørgen, når 
der er ting, som kan have behov for omtale.  
Så derfor frem med de gode ideer. 
 
Ole Kamperlund fandt, at det var meget positivt og lavede en opstramning for det enkelte medlem, 
så man næsten havde en pligt til at skaffe et nyt medlem. Samtidig blev der spurgt til andre gode 
ideer. 
 
Peter Sørensen foreslog at lave et særligt arrangement for juniorer på 12 – 15 år og han vil gerne 
være tovholder for dette. Det kunne være opdelt i to trin med en informationsdag om klub mv. og 
en fiskedag. Selvfølgelig skulle det være sammen med forældre/bedsteforældre. 

 
Henrik Nannberg foreslog, at når vi fik solgt Janus, kunne vi købe noget fiskegrej, som kunne 
anvendes til forskellige fiskeaktiviteter. 
 
Jørgen Østergaard udtalte med sin erfaring i sit arbejde med børn, at det var svært, at forpligtige 
de unge, men det var langt mere givende at via forældrene at tilbyde aktiviteter og meget gerne 
aktiviteterne som skolerne kunne tilmelde sig. Problemet er så, at for nogen til at afvikle dette 
indenfor skoletiden og han opfordrede til, at nogen meldte sit til at tage sig af dette. 

Ole Kamperlund konkluderede, at der skal personer til at tage ansvar for og afvikle sådanne 
aktiviteter. 
 
Allan Vitting afsluttede punktet med en opfordring om at komme med ideer og gerne som 
tovholdere og at alle bakker op om vores aktiviteter. 
 
 
 
 
 



Ad pkt. 11 Eventuelt  

Anker Henriksen havde et spørgsmål til fiskekonkurrencen vedrørende rensning fisk og hvad der 
må medregnes ved indvejningen. Allan Vitting svarede, at kun rogn og lever medtages i 
indvejningen. 

Dirigenten takkede herefter for en god deltagelse i generalforsamlingen. 

Formanden takkede til sidst for en god generalforsamling. 

 

Ole Kamperlund,   Per Sass Jensen,  

     dirigent                                                     referent 


