
Referat af årets generalforsamling i Værløse Fiskeklub 2017 

 

Mødet blev afholdt hos formanden onsdag 22 februar 2017 med start kl. 19.00 og vedrørte regnskabsåret 1/1 2016 til 31/12 2016.  

Foruden den fuldtallige bestyrelse var der mødt 3 medlemmer op til generalforsamlingen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent:   Ole Bach blev valgt som dirigent, og Michael Fogh blev valgt som referent. Ole startede med at 

kontrollere om mødet var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Alt blev fundet i orden. Samtidig var generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 

 

Ad 2 Formandens beretning:  Formand, Michael Fogh, omtalte klubbens arrangementer i årets løb. Generelt har 

medlemstilslutningen til de relativt få arrangementer ikke været stor. Kun meget få ud over bestyrelsen har deltaget.  

Klubben havde en Geddetur til Møen i marts sidste år. Det var koldt og sjovt. En lignende tur er på programmet i år den 18 marts 

2017. Ligesom klubbens tradition med en Maj Geddepræmiere tur i Søndersø fortsætter. 

Klubben har fået sin hjemmeside opdateret gennem hjælp fra Fiskeringen. Se den selv på nettet: www.vaerloesefiskeklub.dk. 

Bestyrelsen holder  ikke længere klubaften arrangementer, da vi ikke har et fast lokale samtidig med, at fremmødet har været så 

begrænset. Klubbens tilovers grej og værktøj som lå på Syvstjerneskolen er blevet smidt ud.  

Klubben vil udbyde en 2-4 fælles ture i løbet af året og vil iøvrigt være meget lydhør over for forslag fra medlemmerne. 

Klubbens hjemme-sø ”Søndersø” var den fjerde mest benyttede facilitet i Fiskeringen med 165 bookinger i 2016. 

Beretningen blev godkendt uden indvendinger. 

 

Ad 3 Aflæggelse af regnskab og basisbudget:  Karl Erik gennemgik regnskab og basisbudget. Også disse blev godkendt uden 

indvendinger. Nuværende kontingentsatser fastholdes. Antallet af medlemmer var 152 i 2016 mod 148 året før. 

 

Ad 4 Behandling af fremkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer samt godkendelse af heraf følgende ændringer til 

basisbudget:  Bestyrelsen havde fremsat to forslag til ændring af vedtægterne. Der var ikke modtaget andre forslag.  

- Bestyrelsen bemyndiges til at arrangere diverse klubaktiviteter med større eller mindre tilskud efter bestyrelsens skøn. 

- Det blev besluttet at bestyrelsen fremover skal bestå af: 

o Formand 

o Kasserer 

o Mindst to eller max 4 menige medlemmer. 

o Op til to suppleanter  

Begge forslag blev vedtaget. 

Ad 5 Valg af formand (i ulige år):    På valg: Formanden Michael Fogh modtog genvalg. 

Ad 6 Valg af kasserer i (lige år): Karl Erik Standesen var ikke på valg. (Først i 2018). 

Ad 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( lige år):  Mads Viggers Andersen ønskede at udtræde. Suppleant Henrik Kjeldsen 

indtrådte i stedet. Thomas Fogh var  ikke på valg.  

Ad 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år):   Mads Juul Wittrup og Jesper Buch Andersen var på valg. . De modtog begge 

genvalg. 

Ad 9 Valg af 1 suppleant (hvert år):   Eigil Gregersen og Michael Møller blev begge valgt som nye suppleanter.  

Ad 10 Valg af 1 revisor (hvert år):   Ole Bach blev genvalgt som revisor. 

 

Ad 11 Nedsættelse af udvalg:   Der blev ikke nedsat nogle udvalg. 

 

Ad 12 Eventuelt: Klubbens ene bådmotor, 2 takt 9,9 Hk  blev udloddet og solgt til michael Møller for 2000 kr.  

Snakken gik i lokalet, og her blev der diskuteret løst og fast. Generalforsamlingen afsluttedes med banko spil. 

På klubben og bestyrelsens vegne. 

Michael Fogh 

Referent 


