
Referat af generalforsamling i Snøren Gug, den 21.02.2022 

Sted: Fjordhuset, Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

 

1. Valg af dirigent. 

Peter Ørndal valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet, jf. vedtægterne, og gav efterfølgende ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning. 

På grund af corona-restriktionerne er der i 2021 gennemført relativt få ture, ligesom antallet af 

grejaftener har være reduceret. Enkelte ture har desuden måttet aflyses pga. få tilmeldinger og 

tilslutningen til de grejaftener, som det er lykkedes at gennemføre har været begrænset. Det er dog 

lykkedes i efteråret at gennemføre en støberidag med rigtig god produktion af pirke og lodder. Hvis 

medlemmerne savner andre støbeforme, hører vi gerne herom. Vi er i givet fald indstillet på at 

udvide sortimentet. 

 

Den planlagte julefrokost måtte ligeledes aflyses pga. få tilmeldinger samt corona. 

 

2023-programmet er på plads, der er booket 13 ture med afgange fra Hirtshals, Hanstholm, Nørre 

Vorupør og Thyborøn. Husk rettidig tilmelding senest 3 uger før, idet eventuelle ledige pladser vil 

blive søgt afsat til anden side (ikke medlemmer). 

 

Samarbejdet med ”Pirken” fungerer tilfredsstillende. Flere af Pirkens medlemmer deltager jævnligt 

i grejaftener og havture. I januar 2022 lykkedes det at gennemføre vort traditionelle loppemarked 

med fin tilslutning ikke mindst fra Pirken. 

 

Der er ikke indvejet fisk i 2021, hvorfor pokaluddelingen er droppet. Husk i 2022 at indveje fangsten 

(antal fisk, arter og vægt på største fisk) 

 

Husk at Snøren deltager med stand på Jagt- og Udelivs Messen i Aars den 25.-26. februar 2022. 

 

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen og webmasteren for det gode 

samarbejde. 

 

Beretningen godkendtes. 

 

3. Kassereren fremlægger regnskabet 

De samlede udgifter beløber sig i 2021 til ca. 21.579 kr. mens indtægterne udgør ca. 15.063 kr. Det 

betyder, at regnskabet for 2021 balancerer med et underskud på ca. 6.515 kr. 

Underskuddet skal dog ses på baggrund af, at der er returneret 3.600 kr. til et medlem, der hen 

over årsskiftet 2020-2021 betalte 4.000 kr. i kontingent i stedet for 400 kr. Endvidere er der ved en 

fejl betalt 2 x 1.900 kr. i husleje til Aalborg kommune. Der er i starten af 2022 modtaget 1.900 kr. 



retur fra kommunen. Det reelle underskud bliver herefter ca. 1.000 kr., hvilket anses for 

acceptabelt den lave aktivitet i 2021 taget i betragtning. 

 

Regnskabet godkendtes. 

 

4. Valg  

A. Jan Lilholt genvalgtes som kasserer. Erik Olsen og Thorkild Nørgaard genvalgtes som 

bestyrelsesmedlemmer. 

B. Kim Christensen genvalgtes som suppleant til bestyrelsen. 

C. Gert Nielsen genvalgtes som revisor. 

D. Peter Ørndal genvalgtes som revisorsuppleant. 

E. Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole M. Andersen genvalgtes til Bladudvalget. 

F. Jan Lilholt, Allan Jespersen, Thorkild Nørgaard, Erik Olsen og Ole M. Andersen genvalgtes til 

Havtursudvalget. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget forslag til behandling. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2023. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023, dvs. 400 kr., dog 200 kr. til juniorer under 18 år. 

 

7. Eventuelt. 

Knud Birk takkede for gode oplevelser i det forgangne år og foreslog ½ kontingent for juniorer (se 

dog pkt. 6) 




