
Generalforsamling 11. oktober 2021 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretningerne på 

hjemmesiden). 
3. Regnskab og status. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Samuel Sonne, Bent Andersen og Gert 

Kristensen afgår efter tur. Gert modtager ikke genvalg). 
6. Valg af  kasserer. (Lars Jakobsen modtager genvalg) 
7. Valg af 2 suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Valg af 1 revisorsuppleant. 
10. E.v.t. 

 

Referat: 

1. Jacob Nørgård vælges som dirigent 

2. Formand: Der har været medlemsfremgang i 2020 og 2021 samt øget 

dagkortssalg. Kontingentstigning modsvarer forbundsstigning. Samarbejde med 

SNR har givet nogle gode juniorture i løbet af sommeren. (Godkendt) 

 

Vandplejeudvalget: (Intet nyt) Spørgsmål: Dambruger er betænkelig ved at have 

Århusforening med. Hvad er status? Dambruger er opmærksom på problemet 

men man læner sig op af at foreningen har ”styr” på det. 

Spørgsmål: Hvor er bækørrederne? 2021 har været dårlig for bækørredfiskeriet. 

Kommentar: Der er observeret rester af signalkrebs i Ryå. 

 

Materialeudvalg: (Intet nyt) Der er lavet en flydepram i Kraghedesøen. 

 

Juniorerudvalg: (Intet nyt). 2020 var aflyst. Der er begyndt at komme gang i det 

igen, et par nye ansigter er der også. 

Spørgsmål: Samarbejde med spejderne? Taget til efterretning. 

 

Tur og arrangement: 2020 og det meste af 2021 aflyst. Kun fiskekonkurrence 

med SNR har været afholdt. Der kommer program for vinter 2021 snart. 

Spørrgsmål: Kan betaling for konkurrence gøres via mobilpay? Det tages til 

efterretning. 

Spørgsmål: Kan der gøres mere op til konkurrencen for at øge informationen om 

konkurrencen? Taget til efterretning. 

 

Hjemmeside: Fangstindrapportering skal forbedres. Adgang fra hjemmeside til 

http://bronderslev.opening.dk/forside/foreningen/referater-bestyrelsesmoeder
http://bronderslev.opening.dk/forside/foreningen/referater-bestyrelsesmoeder


Facebook skal gøres synligere. 

 

Alle beretninger godkendt. 

 

3. Overskud 2020 på ca 20000 kr. 

Jævn tilvækst af medlemmer. 

Budgeteret overskud 2021 på 2000 kr. 

Regnskab godkendt. 

 

4. Ingen forslag 

 

5. Bestyrelsens indstiller Rene Dahl til den ledige post efter Gert Kristensen. Rene 

Dahl vælges ind i bestyrelsen. 

Samuel Sonne og Bent Andersen genvælges. 

 

6. Lars Jakobsen vælges som kasserer. 

 

7. Carsten Pedersen og Jacob Nørgård vælges som suppleanter 

 

8. Søren Nielsen og Preben Frederiksen vælges som revisor. 

 

9. Carsten Christiansen vælges som revisor suppleant. 

 

10. Gennemgang af elfiske datoer og info om nyt indkøbt udstyr. 

Der er mødt i alt 15 medlemmer op, foruden bestyrelsen. 

 

 

 

 

 


