Side 1 af 2

GENERALFORSAMLING ØRREDKLUBBEN FREMAD, SILKEBORG 2018

Torsdag den 15. november afholdtes ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Plantagevej 11, 8600
Silkeborg. På grund af lugtgener blev generalforsamlingen imidlertid forlagt til kantinen hos
Advokatpartnerselskabet Brockstedt-Kaalund.
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:
Fiskevandet blev som det første forhandlet på plads. Det kan måske blive svært at få det samme til næste
år. En lodsejer ved Funder Å er død. Er i forhandling med en ny lodsejer ved Omme å om et stykke på ca.
1500 - til 2000 m. Forventer at vi kan beholde resten af det, vi har i dag.
Vores økonomi er ikke i bedring, da vi fortsat mangler medlemmer.
Kontingentet foreslog formanden, at vi holder i ro. Så lang tid vi har råd til at beholde det vand, vi har, skal
vi beholde det, men vi risikerer at miste Brabrand Lystfiskerforening, som slår sig sammen med ALF, som
medlejer ved Karup/Haller Å.
Der er mange som skal takkes for deres hjælp i forbindelse med det arbejde, der gøres for af få ØKF til at
fungere, men der kan godt bruges flere hænder, når der skal ryddes op ved fiskevandet, udlægges
gydegrus, optælles gyde banker eller andet.
Foreningen har haft fiskestart og afslutning i Holtum. Vi havde et par gode dage uden de store fangster,
men med hyggeligt samvær.
Foreningen deltager også i samarbejdet med SÅS og KÅS, deltager i møder, vandpleje, forbedring af
vandmiljøet og andet. Der er også samarbejdet med kommunerne, så tiden bliver hurtig brugt.
Til slut takkede formanden alle i bestyrelsen, sponsorer og andre som har hjulpet til med arbejdet, som
bliver udført.
Formandens beretning derefter taget til efterretning.
Vi gik herefter over til dagsordenens punkt
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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 viste et overskud på 548 kr.
Regnskabet blev godkendt. Vi gik herefter over til dagsordenens punkt
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, og vi fortsatte derfor til punkt
6. Budget og kontingent
Jens Bentzen gennemgik det omdelte budget, der medfører et underskud på 14.900 kroner med uændrede
kontingentsatser og uændret medlemstal. Der er i budgettet afsat 10.000 kroner til leje af nyt fiskevand og
4.000 kr. til ny hjemmeside. Budgettet godkendtes, og det blev vedtaget at fortsætte med uændrede
kontingenter, dvs. 950 kr. for seniorer, 750 kr. for pensionister, 500 kr. for prøvemedlemmer, 350 kr. for
ungdom (19-25 år) og 50 kr. for juniorer (15-18 år). 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 1 suppleant
Jacob Thomsen og Søren Erik Ballegaard genvalgtes. Som suppleant genvalgtes Finn Offersen.
Vi gik herefter til punkt
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kurt Nymark genvalgtes som revisor og Jürgen Schiffer genvalgtes som revisorsuppleant for en to årig
periode.
Vi gik herefter over til det afsluttende punkt på dagsordenen
10. Evt.
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 kaffe, kage, hyggesnak og pralehistorier. Torben Krath overbragte en hilsen fra Erik Walter
Nielsen fra Sjælland, der næsten hvert år på dagkort gæster vores dejlige fiskevand ved Holtum Å.
Vi drøftede afslutningsvis mulighederne for mere nyt fiskevand, herunder ved Karup Å.
Torben Krath, referent, Silkeborg den 15. november 2018.

