GENERALFORSAMLING ØRREDKLUBBEN FREMAD 2017

Torsdag den 16. november afholdtes ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Plantagevej 11, 8600
Silkeborg. Formanden, Uffe Kirkegaard, bød velkommen, hvorefter vi gik over til den offentliggjorte
dagsorden.
1. Valg af dirigent
Den af bestyrelsen foreslåede dirigent, Jørgen Tofte, blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet indkaldelse med angivelse af dagsorden havde været
rettidigt offentliggjort på klubbens hjemmeside. Vi gik herefter til dagsordenens punkt
2. Formandens beretning
Formanden aflagde sålydende beretning:
”Året startede med at forhandle fiskevandet på plads hos vores lodsejere, og det lykkedes.
Vores økonomi er ikke i bedring, og det skyldes, at vi mangler medlemmer. Vi har sparet, alle de steder vi
kan. Jeg mener ikke, at vi skal af med mere vand, da vi kan miste noget, da nogle af vores lodsejere er ved at
være oppe i årene. En af lodsejerne ved Omme å er gået på tvangsauktion, så vi ved ikke, om vi kan beholde
vandet.
Kontingentet vi jeg foreslå, at vi holder i ro i det næste år. Jeg tror, at vi skal diskutere fiskevand; er der evt.
noget, vi skal af med, hvis vi ikke får flere medlemmer, eller hvis en af vores samarbejdspartnere ikke vil
være med mere. Så lang tid vi har penge til det, skal vi ikke af med noget. Det kan også være, at vi skal se
om der er en anden forening, vi kan slå os sammen med. Forslag er velkomne. Vi har også afsat penge i
budgettet til at leje nyt vand, eksempelvis ved Karup Å.
Der er mange, som jeg skal takke for det frivillige arbejde, der bliver udført for at vi kan få foreningen til at
fungere, men vi kan godt bruge nogle flere hjælpere. Der er tyndet ud langs brinkerne ved Omme Å og
Holtum Å, men vi har også en opgave ved Funder Å, så er der nogle, som vil hjælpe, må I gerne melde jer til
mig. Vi bør starte med udtynding og fjernelse af buske og træer, når vandet er forhandlet på plads med
lodsejerne. Så det bliver nemt at gå det igennem en enkelt gang om sommeren for at holde det nede. Der
kan også blive brug for hjælp med udlægning af gydegrus, tælle gydebanker eller andet, som vi kan tjene
penge på til ØKF.
Foreningen har afholdt fiskestart og afslutningsfiskeri i Holtum Å. Vi havde et par gode og hyggelige dage.
Foreningen deltager også i Skjern Å og Karup Å Sammenslutningernes møder og bestyrelser, og det betyder,
at vi har medindflydelse på, hvad der sker, og er med til at forbedre vandmiljøet i vores vandløb, udlægning
af gydegrus og udsætninger, som der stadig er behov for i de fleste åer Det er sidste år, der bliver udsat fisk i
Karup Å i den næste 5 års periode. Ved Omme å er der et projekt, som forventes at starte i 2018 med
slyngning af åen for at kunne nedlægge stemmeværket, og man vil frede kanalen, hvorved vi kan miste
fiskevand her.
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Der vil være generalforsamling i KÅS lørdag, den 13.januar 2018. Generalforsamlingen i SÅS blev afholdt,
den 4. november.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen, sponsorer og andre, som har hjulpet til med det arbejde, som bliver
udført”.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Vi gik herefter over til dagsordenens punkt
3. Evt. andre beretninger
Der var ikke andre beretninger, og vi gik herefter over til
4. Regnskab
Kasserer Jens Bentzen gennemgik det reviderede regnskab, der viser et mindre underskud på 1.136 kroner.
Regnskabet blev godkendt. Vi gik herefter over til dagsordenens punkt
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde på opfordring fra 2 medlemmer fremsat forslag om indførelse af et ungdomskontingent
for unge fra 19 til og med det år, hvor man fylder 25. Forslaget blev vedtaget. Vi fortsatte derefter til punkt
6. Budget og kontingent
Jens Bentzen gennemgik det omdelte budget, der medfører et underskud på 5.700 kroner med uændrede
kontingentsatser og uændret medlemstal. Der er i budgettet afsat 10.000 kroner til leje af nyt fiskevand.
Budgettet godkendtes, og det blev vedtaget at fortsætte med uændrede kontingenter, dvs. 950 kr. for
seniorer, 750 kr. for pensionister, 500 kr. for prøvemedlemmer og 50 kr. for juniorer. Det netop vedtagne
ungdomskontingent blev fastsat til 350 kr. Vi gik herefter til dagsordenens punkt
7. Valg af formand
Uffe Kirkegaard blev genvalgt. Vi gik herefter til punkt
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jens Bentzen, Søren Sørensen og undertegnede referent, Torben Krath, genvalgtes som
bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Som suppleant for en 1 årig periode genvalgtes Finn Offersen.
Vi gik herefter til punkt
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor (Kurt Nymark) og revisorsuppleant (Jürgen Schiffer), der begge blev valgt sidste år for en 2 årig
periode, var ikke på valg. Vi gik herefter over til det afsluttende punkt på dagsordenen
10. Evt.
Der var intet til behandling.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der takkede for en god
og sober debat.
Herefter var der hyggesnak og anekdoter, herunder også snak om, hvordan vi evt. får flere medlemmer,
evt. fusion og leje af nyt fiskevand.
Torben Krath, referent, Silkeborg den 16. november 2017.
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