Generalforsamling i Slettenfritidsfiskerlaug
den 16.februar 2020 i Strandlyst
1. Jørgen Schønnemann blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Jørgen Østergaard blev valgt til referent.
3. Formanden, Allan Vitting, aflagde beretning:
Bestyrelsen har haft et roligt år med hensyn til nye aktiviteter, der er blevet arbejdet videre
med de eksisterende.
Vi kan for 4.år i streg konstatere medlemsfremgang. Klubbens økonomi er blevet
forbedret, men der er stadig et lille underskud på drift. Altså faste udgifter i forhold til faste
indtægter.
Vi har haft 9-10 gode havture med rimelig god deltagelse. Specialturene har haft størst
deltagelse.
Skovturen var det eneste sociale arrangement der kunne gennemføres, det var til gengæld
en rigtig god tur! Tak til Jørgen Schønnemann for at arrangere denne.
Bankospillene havde god tilslutning med i alt ca. 150 deltagere. Arrangementet er
baggrunden for at foreningen kan fremvis et overskud. Til Jørgen Østergaard for godt
benarbejde!
Grejindsamlingen var et stort tilløbsstykke - der kom virkelig meget grej ind! Vi fik stor tak
fra Børnenes lystfiskeakademi.
Vandposten er stoppet da der kom alt for få indlæg. Vandposten erstattes af et nyhedsbrev
der udkommer på e-mail efter behov.
Tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde.
4. Kasserer, Ole Nielsen, aflagde beretning.
Foreningen kan fremvise overskud for første gang siden 2012. Det skyldes primært salget
af Janus i 2018. Regnskabet blev gennemgået og der var ingen kommentarer.
5. Ændringer i vedtægter:
§2 - bestyrelsesreferater offentliggøres på hjemmesiden og i Vandposten.
Det blev vedtaget at -”og i Vandposten” stryges.
Det blev vedtaget af generalforsamlingen at generalforsamlingens dagsorden ændres
således at ”Valg af referent” kommer ind som pkt.2.
6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen.
Allan Vitting blev genvalgt som formand.
Jørgen Østergaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Ruben Andersen blev valgt til bestyrelsen da Jørgen Schønnemann ikke ønskede genvalg.
Ove Stryk blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleant:
Her blev Torben Winther valgt.
8. Susanne Simonsen blev genvalgt som revisor.
Charlotte Vitting blev genvalgt som revisor suppleant.
9. Årets fisker blev Allan Vitting med 498 point.
Nr.2 Ruben Andersen 495 point
Nr.3 Poul Nielsen med 404 point

10. Fremtidige aktiviteter
2020-planen. Formanden efterlyser kommentarer og forslag fra generalforsamlingen.
Skovturen til Ven var god - og kunne måske gentages.
Torben Winther vil gerne lave mad til en ”gourmet aften” i Strandlyst
Der kom forslag om en weekendtur til Sverige, til å eller sø(her har Peter Sørensen en
kontakt).
P og T turen skal bibeholdes.
11. Eventuelt
Formanden fortæller at Strandlyst stadig har lidt fugt i kælderen, - men at det vil blive
udbedret. Derefter vil kælderen blive renoveret. Det forventes at den kan tages i brug sidst
på året.
Skabe i kælderen uden lås bliver smidt ud. Torben Winther står for dette.
Vi kan muligvis få doneret stålskabe med lås til opsætning i stedet.
Der foreslås at vi får lavet T-shirts med klubbens logo.
Jørgen Schønnemann blev takket for sin store indsats i det mangeårige bestyrelsesarbejde.

