
Dagsorden til generalforsamlingen 2018. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretninger herunder udvalgsberetningerne. 

3. Regnskab og status. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand. (Jens Andersen afgår efter tur). 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Samuel Sonne, Peter Kristensen og 

Martin Rubæk afgår efter tur. 

7. Valg af 2 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Valg af én revisorsuppleant. 

10. E.v.t. 

 

Ad 1: Tom Thomsen valgt til dirigent 

Ad 2: Formandens beretning. For tillægsberetning se bilag 1. 

 Vandpleje udvalget. For tillægsberetning se bilag 2 

Spørgsmål: Får BLF kørepenge af kommune og DTU-AQUA når 

vi hjælper?  

Svar: For nuværende gør vi ikke, det undersøges om deet er en 

mulighed. Generelt vedrørende kørsel; BLF betaler såfremt 

medlemmer ytrer ønske omdet. 

Materiale udvalg: ingen tillægsberetning. 

Spørgsmål: Kan der udlægges flere spang 

Svar: Ja. Der nedsættes udvalg til at bestemme hvor disse skal 

placeres samt hjælp til at lave dem. 

Hjemmeside og lodsejer udvalg. 

Der arbejdes på ny hjemmeside der er klar til sæsonstart. 

Lodsejere hvor vi ikke har fiskeret, kontaktes mindst en gang 



hver 2. år, for at høre om der er ændringer i standpunkt. 

Der arbejdes på adgangsveje til fiskevand der er blevet svært 

tilgængeligt grundet mistet fiskevand, følg opdateringer på 

hjemmesiden. 

Har foreningen ikke fiskeret på et stykke, er der intet til hinder i 

lovene for at medlemmer selv spørger pågældende lodsejer. 

Juniorudvalg. Ingen tillægsberetning 

Tur og arrangement. Ingen tillægsberetning 

Ad 3:  Regnskab gennemgået og godkendt, se bilag 3. 

Ad 4: Fremlæggelse ved Jens Selmer Andersen vedrørende forslag for 

frasalg af jord i Dybetsgade, enstemmigt vedtaget. 

Ad 5: Jens Selmer Andersen genvalgt 

Ad 6: Alle modtager genvalg, og blev genvalgt. 

Ad 7: 2 suppleanter: Ebbe Dissing og Kjeld Brander valgt. 

Ad 8: 2 revisorer: Preben Frederiksen og Søren Nielsen valgt. 

Ad 9:  Kristian Nielsen valgt 

Ad 10: Formanden takker medlemmer for hjælpen.  

Info på hjemmesiden vedrørende manglende hjælp til diverse 

arrangementer laves, med mulighed for medlemmer at melde 

ind. 


