
 Referat generalforsamling 30/1 2017. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Tom Thomsen er valgt  

2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 
Formandens ekstraberetning, se bilag 1. 
Spørgsmål: vedr Dybetsgade, hvad er der sket og hvorfor er det så stort et problem. 
Svar: der er fældet træer og åbnet op for underbevoksning med mere 
vedligeholdelsesarbejde for foreningen til følge. Plus meget mere uden foreningens 
vidende og ønske. Det vil bestyrelsen ikke acceptere. Bestyrelsen er dog delt i hvordan 
det skal takles fremadrettet.  
 
Juniorudvalgets ekstraberetning:NM fortsætter ikke da der ikke er opbakning fra de andre 
foreninger til dette arbejde.  
 
Tur og arrangementsudvalgets ekstraberetning: Der er afholdt julefrokost i december. Der 
bliver afholdt endnu en "fang flere ørreder"- dag senere på året. Der opfordres til at 
garvede medlemmer melder sig til at hjælpe på dagen. Der kommer en fluebindingsdag 
den 25 februar.  
 
Vandplejeudvalgets ekstraberetning. Se bilag 2  
 
Materialeudvalgets ekstraberetning: intet ekstra. 
Spørgsmål: kan vi undgå at varmen slukkes efter pensionister inden klubaftner. 
Svar: ja.  
Spørgsmål: kan der hænges en brugsanvisning til varmepumpen ved fjernbetjening. 
Svar: ja  
 
Gællespalten og hjemmesiden.  
Spørgsmål: kommer referater ikke længere på hjemmesiden. 
Svar: jo, men sekretæren hænger i bremsen. 

3. Regnskab og status. 
Se bilag 3  
Spørgsmål: har juniorerne ikke tjent noget i 2016. 
Svar: jo, men det endelige regnskab er ikke færdigt for juniorerne. 

4. Indkomne forslag.  
Se bilag 4.  
Forslaget er vedtaget med 15 ja, 6 nej og 2 blanke. 
Dette betyder at salg af Dybetsgade eller dele heraf, ikke kan lade sig gøre. 

5. Valg af kasserer. (Lars Jakobsen afgår efter tur). 
Genvalgt. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Gert Kristensen afgår efter tur. Carsten Christiansen 
afgår og modtager ikke genvalg). 
Gert genvalgt  
Rasmus Hougesen valgt.  



7. Valg af 2 suppleanter.  
Ebbe Dissing valgt  
Kjeld Brander valgt  

8. Valg af 2 revisorer.  
Søren Nielsen valgt  
Preben Frederiksen valgt  

9. Valg af én revisorsuppleant.  
Kristian Nielsen valgt  

10.E.v.t. 
Spørgsmål: er der kontakt til Jan Ulrich og Per Pedersen vedrørende mistet fiskevand. 
Svar: Efter 4 år med samtaler uden fremskridt er vi stoppet med dialogen. Vedrørende 
Hvilshøjgård har vi ikke lov til at fiske, men han er åben for samtale. 
 
Formanden takker for et år hvor medlemmerne også har vist engagement og gerne 
kommer med ideer og forslag. 
Formanden takker Carsten for et stort stykke arbejde i foreningen. 
 
Der er ialt 24 fremmødte.


