
Referat fra SSFKs generalforsamling 30/9-2021 

Dagsordenen er vedlagt som bilag 1 

1. Valg af dirigent. Ad. 1: Bestyrelsen foreslår Leif Helge som dirigent – Dette bliver vedtaget. Leif Helge 

erklærer generalforsamlingen for gyldig. 

2. Formanden beretning Ad. 2: Formandens beretning er vedlagt som bilag i sin helhed som bilag 2 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Ad. 3: Regnskabet blev godkendt. Regnskab 

er vedlagt som bilag 3 + 1 bilag til regnskabet 

4. Behandling af indkomne forslag. Ad. 4:  

• Forslag 1: At det igen tillades at havørreder mellem 40-45 cm igen må hjemtages efter 1/8 hvert år. 

Der diskuteres for og imod. Morten Hyttel der har fremstillet forslaget mener det vil være gavnligt 

for specielt juniorer der måske står med deres første havørred. + Bjarne mener at det er nemmere 

at administrere samme mindstemål som i Elling å og Voer å. På imod siden mener Christian 

Rasmussen at der er for lidt mad på en 40cm fisk og Jesper Christensen nævner at fisk i den 

størrelse formodentligt ikke engang er kønsmodne og derfor ikke har givet deres bidrag til 

bestandens opretholdelse. Der stemmes om forslaget, Kim Breum og Lasse Israelsson er 

stemmetællere. Der er 21 medlemmer tilstede, 10 stemmer for, 6 stemmer imod og 5 undlader at 

stemme. Forslaget bliver vedtaget. 

• Forslag 2: Bestyrelsen holder 3-4 møder om året, og der tages referat fra hvert møde – fremstillet 

af Morten Hyttel. Jesper Christensen forklarer at enhver siddende bestyrelse selv vælger sin 

forretningsorden, men at der allerede nu skal føres referat fra hvert møde. Herefter trækker 

Morten Hyttel forslaget tilbage. 

• Forslag 3: Vi får opdateret hjemmesiden, også selvom det skulle koste penge. Jesper Christensen 

oplyser at dette allerede er underbehandling af bestyrelsen. Der bliver fulgt op på dette senere… 

• Forslag 4: Vi får opdateret vedtægterne. Jesper Christensen oplyser at dette er gjort op til 

generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af kontingent. Ad. 5: Kontingentet forbliver det samme, på trods af at Danmarks 

sportsfiskerforbund hæver deres. Bestyrelsen vurderer at der med året resultat ikke mangler penge i 

klubkassen pt. 

6. Valg af bestyrelse: Ad. 6: På valg er Jesper Christensen og Rene Gundersen. Ingen af disse modtager 

genvalg. Rene Hansen vælger i samme ombæring at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdsmæssige 

forhold. Lasse Israelsson, Morten Hyttel og Peter Høfler opstiller. Peter Høfler har afgivet fuldmagt til 

dette, da han var forhindret i at deltage pga. arbejde. Alle 3 bliver valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen 

konstituerer sig på første møde. 

7. Valg af suppleanter. Ad. 7: Senad Custic og Christian Schaltz er på valg. Begge genopstiller og bliver 

genvalgt. 

8. Valg af revisorer. Ad. 8: Villy Thomsen og Alex B. Jensen er på valg. Alex ønsker ikke at genopstille, så 

der skal findes en ny. Poul Horn melder sig og bliver valgt sammen med Villy.  

9. Eventuelt. Ad. 9: 

- Jesper Christensen tilbyder at forbliver tovholder på vandmølle projektet og projektet om 

Vandsportens hus. Bestyrelsen drøfter dette på 1. møde. 

- Jesper Christensen fortæller at tilladelsen til el-fiskeri i år er en ”løbende” tilladelse. Vi planlægger 

derfor at el-fiske flere gange i løbet af efteråret. Første gang bliver lørdag 17/10. De efterfølgende 

gange bliver offentliggjort på facebook. 

- Lars LP ønsker at materialerne til bl.a. spinnerbygning bliver opgraderet. Hans foreslår også at der 

bliver lavet flere arrangementer til klubaftenerne, foredrag mm., i håb om at det vil trække flere til. 



Rene Hansen foreslår at folk der har en god ide, selv hjælper med at føre  den ud i livet. Svend siger 

senere at han flere gange har opfordret folk med gode ideer til at henvende sig, men ingen har gjort det 

pt.  

Lars LP foreslår desuden f.eks. et fladfiskearrangement. Han vil gerne lægge have til, da de har 

sommerhus tæt på vandet. Morten Hyttel lover at den nye bestyrelse vil kigge på dette, og f.eks. 

oprette underudvalg der kan arrangere ting som dette. Lasse Isarelsson bakker op om dette.  

Michael Madsen pointere at manglen på folk til klubaftener mm. Også er et problem i andre foreinger 

han er med i. 

Morten Hyttel konstaterer herefter at der er pæn tilslutning til arbejdsarrangementer når disse slåes op 

på facebook, så han mener ”holdånden” findes i klubben.  

-Herefter nævner han at han engang imellem synes at tonen på facebook bliver lidt hård, og han 

opfordrer alle til at tænke sig om, inden de skriver noget. 

-Svend appellerer til at folk er mere villige til at melde sig til når der skal sættes fisk ud.  

-Herefter går der rigeligt meget ”snak” i mødet, og der stoppes med at referere. 

 

Tak for god ro og orden! 

  

 

 

       

     

 


