
Referat af generalforsamling den 18. februar 2019 i ”SNØREN GUG”.

1. Valg af dirigent.
Alex valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Formanden afgav beretning for 2018. Formanden nævnte bl.a., at 2018 har været præget af stor 
medlemsfremgang ikke mindst som følge af tæt samarbejde med ”Pirken”. Som noget nyt har vi 
forsøgt at tematisere grejaftenerne i form af foredrag, loppemarked, ”rensekursus” og 
fremstilling af endegrej. Grejaftenerne har været velbesøgte af både medlemmer og gæster. 
Snøren har i 2018 deltaget i Jagt- og fiskerimesse i Aars samt i lystfiskerfestivalen i Aalborg 
Øst. Begge arrangementer gentages i 2019. 

Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. Der har i 2018 været udgifter for i alt 24.586 kr. og 
indtægter på 28.466 kr. Regnskabet balancerer således med et overskudskud på 3.880 kr.

Regnskabsresultatet skal i øvrigt ses på baggrund af, at klubkassen har lagt penge ud i 
forbindelse med leje af sommerhus i Vejers Strand (pighvarreturen i slutningen af maj 2019) 
samt betalt depositum for havturen med SeaHawk i april måned 2019.

De forudbetalte beløb kommer tilbage i klubkassen i løbet af 2019. På den baggrund vurderer 
bestyrelsen, at regnskabet ser meget tilfredsstillende ud.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg

A: Formand og 1 bestyrelsesmedlem:
Allan G. Jespersen genvalgtes som formand. Ole M. Andersen genvalgtes som 
bestyrelsesmedlem.

B: Suppleant til bestyrelsen:
Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.

C: Revisor:
Gert Nielsen genvalgtes til revisor. 

D: Revisorsuppleant: Peter Ørndal genvalgtes til revisorsuppleant.
E: Bladudvalg:

Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard.
F: Havtursudvalget:

Til Havtursudvalget genvalgtes bestyrelsen, dvs. Allan G. Jespersen, Jan Lilholt, 
Thorkild Nørgaard, Ole M. Andersen og Erik Olsen.



5. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2020 dvs. 400 kr. dog 200 kr. for 
juniorer (under 18 år).

7. Eventuelt

Pokaluddelingen:
Pokal for største fisk i 2018 tilfaldt Ole M. Andersen for torsk på 5,5 kg.

Kommende arrangementer:
- Jagt- og fiskerimesse i Aars 23.-24. februar.
- Grejaften hos Kraghs Jagt- og fiskeriartikler 4. marts. Tilmelding hos Jan Lilholt
- Grejaften hos J. C. Fiskegrej, Sæby 1. april. Tilmelding hos Ole M. Andersen.
- Støberidag, Fjordhuset 13. april fra kl. 13.00.
- Lystfiskerfestival Aalborg Øst (Hesteskoen) 19. maj
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