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Mandag d. 29 januar 2017. 

Referat: 

1) Valg af dirigent. 

Gert blev valgt som dirigent, bød velkommen og noterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2) Beretninger. 

- Formandens beretning 

- Robert orienterede om juniorudvalget, samt arbejdet og turene i udvalget 

- John orienterede om vandplejeudvalgets arbejde i 2017 og planer for 2018 

- Dennis supplerede, at der var fin tilgang til udvalget og at el-fiskeriet var gået godt i år 

- Generalforsamlingen drøftede sagen om KMT nævnt i formandens beretning 

- John orienterede om regler for udvalgene til generalforsamlingens tilfredshed 

3) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)   

- Dennis orienterede om regnskab for 2017 og budget for 2018 

- Dan spurgte ind til finansiering i vandplejen af en båd til midlertidig opbevaring af elfiskede moderfisk 

- John orienterede om, at DTU Aqua havde udbetalt 1000 kr for lidt i vildtfisketillæg, som dermed vil indeholdes 

i 2018 regnskab i stedet. 

4) Indkomne forslag. 

 

a) Bestyrelsens forslag: 

- Per Seitzberg gjorde opmærksom på en uhensigtsmæssighed i bestyrelsens forslag vedr. antal personer, der 

skulle til for at indkalde til et bestyrelsesmøde.  

- Bestyrelsen anerkendte Pers information, og informerede om at det var en tastefejl. 

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen lovede at fremstille forslag om rettelse af tastefejlen til 

næste års generalforsamling. 

 

b) Information: 

- Yderligere gjorde Per Seitzberg opmærksom på, at der var endnu en uhensigtsmæssighed et andet sted i 

vedtægterne vedr. frister om indkaldelse og indkomne forslag til generalforsamlingen. 

- Bestyrelsen anerkendte uhensigtsmæssigheden, og vil fremstille forslag til rettelse til næste års 

generalforsamling. 

 

 



5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.  

 

Efter vedtagelse af punkt 4 blev bestyrelsens indstilling om 5 personer i bestyrelsen for 2018 vedtaget. 

- Søren Jakobsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

- Dennis Petersen blev valgt som kasserer 

- Henrik Jacobsen udtrådte af bestyrelsen og blev genvalgt som suppleant 

- Karen Østergaard udtrådte af bestyrelsen 

- Gert Jakobsen blev genvalgt som kritisk revisor. 

6) Kontingent og indskud for den kommende sæson.   

Indskud og kontingenter uændret: 

Indskud: 0 kr. 

Junior: 300 kr. 

Senior: 600 kr. 

Pensionist: 400 kr. 

Familie: 800 kr. 

7) Fastsættelse af medlemstal.   

Medlemstal godkendt 

8) Præmieuddeling.   

Ingen præmier uddelt. 

9) Eventuelt. 

- Generalforsamlingen drøftede fiskekontrol, herunder statstegn, uniform, telefon ringelister og lovhjemmel. 

- John gjorde opmærksom på, at alle medlemmer har lov til at kontrollere KSF medlemskort. 

- Bjarne Christensen blev officielt udnævnt til fiskeopsynsmand i foreningen. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 


