
Referat fra Generalforsamling SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 24.02.2019 

1) Ole Kamperlund blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

2) Jørgen Schønnemann blev valgt som referent. 

3) Formandens beretning. 

Med vores vision fra starten 2018 har bestyrelses haft fokus på foreningens synlighed, 

økonomi og på at skaffe flere medlemmer. 

Gennem pressen har vi opnået øget synlighed i de lokale aviser, en synlighed som 

blandt andet resulterede i en stor artikel i Nordsjælland avisen. Facebook har også 

været et vel udnyttet medie, og har givet os stor opmærksomhed på både fisketure og 

ved arrangementer. Facebook var uden tvivl årsagen til, at vi ved bankoaften i 

november kunne åbne dørene for hele 68 deltagere. En del af denne succes skyldes 

selvfølgelig også den enorme præmiesum som Jørgen Ø havde samlet sammen. 

Janus er nu et afsluttet kapitel, og selv om ønsket om en foreningsbåd stadig står højt 

hos mange, må vi for nuværende desværre konstatere at vores medlemstal ikke giver 

os den nødvendige økonomi. 

Et farvel til Janus betød også et farvel til nogle af vores medlemmer, hvilket er 

beklageligt. Heldigvis for foreningen kan vi begynde at se effekten af vores vision, og 

har kunne byde velkommen til flere nye medlemmer, og kunne i 2018 opnå at være 71 

medlemmer mod 67 i 2017. 

I skrivende stund er vi 66 medlemmer, hvilket er det højeste i flere år ved en 

generalforsamling. Igen i 2018 har foreningen haft en meget højt aktivitets niveau, og 

deltager antallet har for det meste været pænt. 

På havturene har vi fastholdt vores deltagerantal, og kunne melde båden fuld på vores 

fladfisketur i september. 

Småbådsturende blev igen en succes, og her måtte vi  flere gange have ventelister. 

Vi havde også 2 put and take ture, hvor specielt den første havde en flot fremmøde. 

Vores ikke fiskerelaterede arrangementer er blevet gennemført med stor glæde for de 

fremmødte, men ser vi bort fra den sidste meget velbesøgte bankoaften, så har ønsket 

været et større deltagerantal. 

Vi fik dog gennemført både Skovtur, Grillaften, Banko, og Julefrokost. 

I 2018 har vi også haft fokus på vores økonomi, blandt andet har fulgt økonomien i de 

enkelte aktiviteter for at kunne gennemskue grundlaget for disse. 

Det har blandt andet resulteret i et noget anderledes regnskab som præsenteres 

senere, men også i at vi som bestyrelse har et bedre grundlag for at afholde 

arrangementer i fremtiden. 

Generelt er vores økonomi fornuftig, og giver os mulighed for at yde tilskud til aktiviteter 

i en grad som giver god feedback til vores medlemmer. 

4) Kassereren aflagde revideret regnskab og kommenterede at laugets økonomi er i stærk 

bedring som følge af salget af JANUS. Efter få regnskabstekniske spørgsmål blev 

regnskabet godkendt.  

5) Ingen indkomne forslag. 



6) Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr.250 blev vedtaget, gældende for 2020. 

7) Til bestyrelsen blev genvalgt Elo Nielsen og kasserer Ole Nielsen. Per Sass Jensen 

genopstiller ikke og i stedet blev indvalgt Henrik Vitting. Genvalgt som suppleant blev 

Else-Marie Pedersen og nyvalgt suppleant blev Kaj Jensen. Bestyrelsen blev 

pålagt/bemyndiget til at vælge den tredje suppleant. 

8) Susanne Simonsen genvalgtes som revisor og som revisorsuppleant valgtes Charlotte 

Vitting. 

9) Elo Nielsen overrakte diplom til årets fiskere: Nr. 1 blev Ruben Andersen, på 

andenpladsen Poul Nielsen og på tredjepladsen Elo Nielsen. 

10)  Fremtidige aktiviteter. – 2019 planen. I 2019 forventer bestyrelses at opretholde et højt 
aktivitetsniveau. Desværre må vi konstatere at grundlaget for afholdelse af småbådture 
er væk, problemer med at skaffe nok både har alle dage været tilstede, og med øget 
interesse for disse ture ønsker vi ikke at skuffe vores medlemmer. Som erstatning for 
småbådsturende har bestyrelsen i stedet udarbejdet til plan for mere varieret fiskeri 
gennem året, på en turbåd kun med foreningsmedlemmer. Det giver mulighed for mere 
fiskeri efter eksempelvis fladfisk og makreller. Med fokus på børn og unge har 
bestyrelsen også valgt at indføre børnepriser på alle ture ifølge med voksen, og med 
tiltaget håber vi at kunne lokke flere familier ud. Med en styrket økonomi ser bestyrelsen 
mulighed for at gennemføre fisketure og arrangementer på et niveau som giver 
medlemmerne god valuta for deres kontingent.  

Her kan blandt andet nævnes en Skovtur til Hven til et prisniveau som ikke kan findes 
bedre.  

Allerede nu er der planlagt en Grej indsamling til fordel for BLFA, Skovtur, Grillaften, 
Banko, og en nytårskur.  

11)Eventuelt. Kassereren takker Per Sass Jensen og Svend Erik Wittenkamp for mange års 
engageret virke for lauget. Allan fortæller om vort samarbejde med ”Børnenes Lystfisker 
Akademi” og arrangementet d. 30.marts 

12)Dirigenten takker også Sv. Erik for hans mange års arbejde for lauget og nævner 

mandagsklubbens støtte til Sletten Fritidsfiskerlaug. Dirigenten takker for ”god ro og 

orden” og lukker generalforsamlingen. 

              


