
Generalforsamling 2020 
 

Dirigent: Steen Rubæk 
 
Formandens beretning: 
Vandrådsarbejde er påbegyndt. 
Møder om samarbejde i Limfjorden. 
Gennemgang af året optælling af gydninger. 
Juniorarbejdet er svært pga. ringe fremmøde. Der fremlægges forslag til fremtidigt 
juniorarbejde. 
Spørgsmål: kan juniorer være gratis? 
Svar: Planlægning af fremtidige familiearrangementer fremlægges. 100kr vurderes af 
bestyrelsen som værende "gratis", da der skal være en pris for at modtage tilskud fra 
kommunen. 
Der diskuteres om 3 hjemtagne ørreder pr dag er for meget. 
Der er ikke modstand for at der ses på reduktion af antallet af hjemtagne ørreder. Der 
spørges til om mindstemål skal ændres, bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
Vandpleje: 
Alle fisk i dambrug er strøget, 19 liter rogn, 9 døde, resten er genudsat. 
 
Materialudvalg: 
Der opfordres til at tage kontakt såfremt der er fejl og mangler ved spang og deslige. 
Kommentar: Der bør opprioriteres at der kommer spang hvor øget vandføring fremover 
gør det svært fremkommeligt. 
Spørgsmål: kan spang fortøjres så de ikke flyder væk ved høj vandføring? 
Svar: god ide, det arbejdes der med. 
Spørgsmål: kan der sættes adgang forbudt skilte op eller lignende? 
Svar: jo. Bestyrelsen ser på muligheder. 
 
Tur og arrangement: 
Der er planlagt en fluebindingsdag i februar, se hjemmesiden. 
Der arbejdes på at samarbejde med SNR om at slå havørreddagen og SNR’s konkurrence 
sammen. 
 
Lodsejer: 
Intet nyt 
 
Hjemmeside: 
Intet nyt 
 
Juniorer: 
Der er udfordringer med lavt juniormedlemstal. 
Der foreslås samarbejde med andre foreninger til fællesaftner. 
Kan der tages kontakt til spejderne og evt. lave fælles arrangementer med disse? 
Der foreslås at der laves samarbejde med skolerne, selvom det er et stort arbejde. 



 
Beretningerne er godkendt af generalforsamlingen. 
 
Regnskab og status. 
Gennemgang af regnskab og budget. 
Regnskab 2019 godkendt. 
Budget 2020 gennemgået. 
 
Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 
Valg: 
Valg af formand: Steen Rubæk 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Martin Rubæk og Peter Kristensen. 
Valg af 2 suppleanter: Lars Bistrup og Ebbe Dissing 
Valg af 2 revisorer (regnskabskontrolanter): Søren Nielsen og Preben Frederiksen. 
Valg af 1 revisorsuppleant: Olfert Morville 
 
Evt:  
30 fremmødte inkl. bestyrelsen. 
 

 


