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Referat:
1) Valg af dirigent.


Gert blev valg til dirigent og konstaterende at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) Beretninger.





Formandens beretning (Se andet dokument)
Robert orienterede om juniorarbejdet, herunder et juniormedlem der deltager i DM i fluebinding
Kontrol af fiskekort v/ Bjarne
John orienterede om vandplejeudvalgets arbejde, og Dennis supplerede omkring el-fiskeriet
o Beretningen fra vandplejeudvalget afstedkom følgende:
o Drøftelse af mulighed for mærkning af aborre i et DTU Aqua projekt
o Der ligger fortsat en grødespærring ved det ene gennemløb under prambroen –
Bestyrelsen kontakter Stevns kommune herom

3) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)




Kassereren gennemgik regnskabet og udtrykte tilfredshed herom
Kassereren gennemgik budgettet for 2019
En efterfølgende debat om det positive regnskab afstedkom følgende:
o Per Seitzberg opfordrede til at bestyrelsen burde få betalt mad og drikke til
bestyrelsesmøder og flere stemte i.
o Kassereren og Jesper Stenkilde svarede herefter, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt
kunne acceptere betalt drikke, men stadig var enige om at bestyrelsen selv finansierede
mad til bestyrelsesmøderne af principielle årsager.

4) Indkomne forslag


Bestyrelsens forslag til ændringer blev vedtaget

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







Bestyrelsen indstillede at bestyrelsen skulle bestå af 7 personer i 2019, og dette blev vedtaget
John Østergaard blev genvalgt som formand
Jesper Stenkilde blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Jørgen Gulbrandsen blev genvalgt som revisor
Torben Pedersen genopstillede ikke til bestyrelsen
Følgende blev af bestyrelsen indstillet som bestyrelsesmedlemmer og alle valgt ind:
o Michael Dangkel
o Allan Knudsen
o Peter Villquist
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6) Kontingent og indskud for den kommende sæson.


Beløb vedtaget (Samme beløb som året før)

7) Fastsættelse af medlemstal


Medlemstal godkendt

8) Præmieuddeling – Klubmesterskab



Alle præmier blev uddelt – Resultat fremgår på foreningens hjemmeside
Klubmester 2018: Søren Jakobsen

9) Eventuelt






Gert Jakobsen orienterede om opstillede bænke og ønskede tilbagemelding fra
generalforsamlingen om mængden var tilfredsstillende, eller der var behov for flere.
Der var bred enighed om, at der umiddelbart var et tilstrækkeligt antal.
John Østergaard startede en debat med spørgsmålet om, om prisniveauet for juniorkontingentet
var for højt. Formålet var at få en tilbagemelding fra generalforsamlingen. Alle var enige om, at
prisniveauet var passende.
Det blev foreslået at foreningen anskaffede en trollingbåd, hvorefter der var en god debat herom.
Bestyrelsen var ikke afvisende overfor forslaget, men konstaterede at arbejdsmængden hertil vil
blive for stor til at bestyrelsen kan forestå dette, men udbad sig følgende hvis der skal arbejdes
videre med ideen:
o Budgetplan for anskaffelse og vedligeholdelse
o En plan for brug af båd, opfyldelse af sikkerhed, vedligeholdelse samt de opgaver en sådan
båd ellers afstedkommer.
o Et team med mindst 5 navngivne personer, der vil stå for det

Dirigenten takkede for en generalforsamling afholdt og afsluttet i god ro og orden.
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