
Referat fra SSFKs geralforsamling 2021, afholdt torsdag d. 27/1 – 2022 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Leif Helge 

 

2. Formandens beretning 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 

4. Behandling af indkomne forslag (se vedtægter §4 stk. 5) 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

6. Valg af bestyrelse. Svend Nielsen og Christian Rasmussen er på valg, begge modtager genvalg. 

Er der andre der ønsker at stille op? 

 

7. Valg af 2 suppleanter- På valg er Senad Custic og Christian Schaltz. Begge modtager genvalg. Er 

der andre der ønsker at stille op? 

 

8. Valg af 2 revisorer. Villy Thomsen og Poul Horn er begge på valg. Begge modtager genvalg. Er 

der andre der ønsker at stille op? 

 

9. evt. 

 

Ad. 1: Leif Helge bliver valgt som dirigent for aftenens møde. 

Ad. 2: Formandens beretning: Se bilag 1 

Ad. 3: Regnskabet bliver godkendt af generalforsamlingen. Årets regnskab viser et driftsunderskud på           

-5423,29 kr. Regnskabet vedlagt som bilag 2.  

Der er lidt diskussion om det manglende kommunale tilskud, som Morten Hyttel fremlægger som en af 

grundende til årets underskud. Diskussion går mest på hvem der skal søge tilskuddet, og hvornår/hvordan 

dette skal gøres. Peter Høfler siger, at han har styr på det fremadrettet.  

 Lars LP spørger om det ikke er muligt at søge tilskud til husleje omkostninger? Dette lover bestyrelsen at 

kigge på.  

Kim fortæller at foreningen i Frederikshavn, har haft besøg af en medarbejder fra kommunen, der var 

behjælpelig med at forklare hvilke tilskud der kan søges. 

Ad. 4: Behandling af indkomne forslag. Christian Rasmussen har stillet 2 forslag til vedtægtsændringer: 1. 

Man fjerner §7 stk. 7, der siger at bestyrelsen, suppleanter og revisorer er fritaget fra at betale kontingent.  



2. At der bliver sat en beløbsgrænse på, hvor stort et beløb bestyrelsen kan bruge uden at spørge en 

generalforsamling. Forslagene er vedlagt som bilag 3.  

Christian fortæller at forslagene er stillet fordi: 1. §7 Stk. 7, har ikke været brugt siden i hvert fald 2016 + at 

bestyrelsesarbejde bør være inspireret af frivillighed og ikke økonomi. Og 2. Som vilkårene er nu, kan 3/5 

dele af bestyrelsen beslutte at bruge hele kassebeholdningen. Dette synes CR ikke er rimeligt, da det er 

vores allesammens penge. Der diskuteres lidt frem og tilbage, specielt om forslag 2. Modargumenterne er 

bl.a. at en bestyrelsespost er en tillidspost, og at medlemmerne derfor bør kunne stole på at bestyrelsen 

ikke bruger penge unødige ting. Begge forslag går til afstemning. Afstemningen forløber således at Forslag 1 

vedtages med stemmerne 19 for og 1 imod af 25 fremmødte. Forslag 2 vedtages med stemmerne 10 for og 

8 imod af 25 fremmødte. Bestyrelsen sørger for at opdatere vores vedtægter. 

Ad. 5: Seniorkontingentet forbliver på 750,- , juniorkontingentet skal muligvis harmoniseres, da vi har 

indgået et samarbejde med Frederikshavn sportsfiskerforening og Voer Å sportsfiskerforening om de lt 

fiskevand til vores juniorer. Og da Voer Å sportsfiskerforening tager 375 kr. og Frederikshavn tager 250kr. er 

man bange for at alle medlemmer smutter til den billigste forening, hvis ikke vi afstemmer vores 

kontingenter. Peter Høfler og Emil Christensen skal snart til møde med de andre foreninger, hvor de skal 

have afstemt hvad der skal ske. I den forbindelse fortæller Kim, at der er planer om at invitere yderligere et 

par foreninger med i samarbejdet, så juniorer får mest muligt fiskevand af fiske i.  

 Nogle medlemmer argumenterer for. At kontingentet burde have været nedsat, da vinterfredningen er 

forlænget. Bestyrelsen fortæller at kontingentet kun er steget 50.-kr. siden stiftelsen, på trods af at 

forbundet kontingent er steget 3-4 gange, og man derfor mener at man ikke behøver at nedsætte 

yderligere.  

Ad. 6: Svend og Christian bliver begge genvalgt. 

Ad. 7: Senad og Christian bliver begge genvalgt. 

Ad. 8: Villy og Poul bliver begge genvalgt. 

Ad. 9: Morten Hyttel spørger generalforsamlingen, om der er nogen der ville tage det ilde op, hvis 

bestyrelsen bestilte lidt mad eller lignende til møderne. Den generelle holdning var, at det var helt ok.  

 JC giver generalforsamlingen følgende oplysninger i forbindelse med faunapassage og Vandsportens hus:  

At DKs sportsfiskerforbund, i sin tid, gav et bidrag på 50.000.- til forundersøgelsen til faunapassagen. Disse 

skal vi nok være forberedt på, at de ønsker tilbage, nu hvor staten og EU har bevilget alle de penge der skal 

bruges hertil. At kommunen selv, i opstartsfasen, vil forestå al planlægning da man ikke ønsker for meget 

”støj” fra modstridende interesser.  At man i forbindelsen med byggeriet af Vandsportens hus, har søgt AP 

Møllers fond om et betydeligt millionbeløb til byggeriet. 

Der bliver spurgt om SSFK skal være med i den kommende havneindvielse. Umiddelbart mente Peter Høfler 

ikke at det havde noget med SSFK at gøre, men JC fortæller at det bliver slået sammen med ”Havnens dag” 

og bliver slået stort op. Derfor vil det være i Foreningens interesse at deltage. 

Peter Høfler efterlyser igen bidrag til aktiviteter. Hvis man har enten lyst til at arrangere et enkelt 

arrangement, eller har lyst til at være med til at stifte et ”aktivitetsudvalg” vil vi meget gerne høre fra jer 

    Bestyrelsen har ikke tid til at forestå alt der skal ske i foreningen.  



Emil Christensen og Peter Høfler planlægger at lave et formøde for vores nye juniorafdeling, hvor alle 

interesserede juniorer er velkomne. Her skal der snakkes om hvilke aktiviteter der kunne være interessante 

for de fremmødte. Nogle af aktiviteterne skal planlægges med de andre foreninger, da disse er fælles.  

Kasper Eskelund gør opmærksom på, at vi skal have styr på folks børneattester. Peter Høfler siger, at det er 

bestyrelsen opmærksom på.  

 

 

  



Bilag 1: 

Formandens beretning 2021 

Kære medlemmer- velkommen til generalforsamling i Sæby Sportsfisker Klub. 

Til trods for stigende smittetal har vi valgt at afholde generalforsamlingen. Det skal nok gå, eftersom vi har 

taget forholdsregler med sprit på bordene, vi holder afstand, vi har coronapas og alle har forhåbentlig fået 

det tredie vaccinestik.  

Ny bestyrelse 

Den sidste generalforsamling blev afholdt den 30.september 21, og den 7. oktober 21 konstituerede den ny 

bestyrelse sig. Kasserer blev Morten Hyttel, sekretær blev Christian Rasmussen, menigt medlem Svend 

Nielsen, Næstformand Lasse Israelson og formanden blev undertegnede.  Der blev oprettet et udvalg for 

faunapassagen og Vandsportens Hus,  hvor  afgået formand kunne lægge sin kræfter i.  

Det er først og fremmest en tillidserklæring fra medlemmernes side at sidde i bestyrelsen og efter bedste 

evne forsøge at varetage klubbens og medlemmernes interesser. Samtidig har vi  et ønske om at sætte 

vores præg på det arbejde, vi laver. Det skal være et sjovt og spændende arbejde til trods for perioder med 

travlhed og for meget hverdag. 

Hjemmesiden 

Ved nogle af de første bestyrelsesmøder blev vi enige om, at få oprettet en ny hjemmeside, hvor vigtige 

informationer,  om klubben kunne lægges ud for til dels af tiltrække ny medlemmer, men også så 

nuværende medlemmer kunne orientere sig generelt om klubben.  Vores re ferater er frit tilgængelige, så 

medlemmer og andre løbende kan holde sig opdaterede om indholdet af bestyrelsesmøderne. Det er vores 

ønske at praktisere åbenhed i de drøftelser, vi har og de beslutninger, vi tager.  

Facebooksiden bruges flittigt til løbende information om arrangementer, udsætning, elfiskeri og vandpleje. 

Så vi håber, medlemmerne kan følge med i, hvad bestyrelsen foretager sig. Vi ønsker selvfølgelig inputs og 

forslag til akiviteter og andet, men samtidig må medlemmer hellere end gerne arrangere fisketure eller 

sociale arrangementer, da vi som sådan ikke har noget formelt aktivitetsudvalg.  

Vandplejen 

I 21 fik det ny vandplejeudvalg et overblik over Sæby Å - systemet og de eksisterende gydebanker i åen. Det 

blev til nogle gode traveture med Helge Bjørn og John Bjerre fra Voer Å,  i en helt igennem fantastisk natur, 

hvor der blev kigget på gydninger og talt fremtidsvisioner og set et monster af en fisk ved Hørby. “Man skal 

plukke de lavthængende frugter først”, så der blev efterspurgt frivillige på FB til renovering af tre større 

eksisterende gydebanker.  Vi havde nogle hyggelige weekender med skovle og spuleanlæg , hvor vi fik 

frigjort og løsnet en masse fint grus. Til stor glæde er der konstateret gydninger på de renoverede banker, 

så en formiddags arbejde i hyggeligt selskab, kan gøre underværker. 

Kommunen har deres projekter, og vi søger indflydelse på dem, men samtidig skal vi satse på vores egne 

projekter også. Jeg takker af hjertet for frivilligheden i forbindelse med renovering af banker og håber 

samtidig på opbakning i fremtiden. Man skal kun byde ind med den tid, man har, og det skal først og 

fremmest være hyggeligt. 

 



Udsætning 

Udsætning af yngel gik fint ,og her skal der også lyde et tak til de frivillige, der kører rundt og sætter de små 

ørreder ud i  alle afkrogene af vandløbet. Vi følger stadig DTU’s udsætningsplaner og håber selvfølgelig på 

forbedringer, inden de kommer igen og foretager en ny bestandsanalyse.  

Juniorudvalg 

Vi er i gang med at få en juniorafdeling  i Sæby Sportsfisker Klub, og Emil Christensen har meldt sin under 

fanen, som ny juniorleder. Vi har samtidig indledt et samarbejde med Vore Å og Frederikshavn om et 

samarbejde, således juniorerne kan fiske i hinandens fiskevand. Vi håber, juniorerne vil bakke op, da d er 

her ligger rigtig mange gode og uforglemmelige oplevelser. (Mange tak Emil)  

Elfiskeri 

I 21 fik klubben elfisket hele 4 gange, og det lykkedes at sætte  mange havørreder ud på den anden side af 

det forbandede stemmeværk. Jeg gik på kanten og iagttog de dygtige elfiskere og de frivillige, der deltog.  

Jeg blev faktisk rørt over, til dels det mangeårige dyrplageri, stemmeværket har afstedkommet, men også 

over frivilligheden, kammeratskabet og den sarkastiske tone der altid er under elfiskeriet.  

En af gangene havde vi politikerne og lokale nyheder med på kanten,  og det midt i en valgkamp.  En  del af 

de fremmødte politikere fik øje for sagen og så alvoren i det mangeårige dyrplageri, og TV - Nord fik lavet  et 

kritisk indslag i de lokale nyheder om den meget triste side af det eksisterende stemmeværk. Det gav 

forhåbentligt et indblik for mennesker, som ikke nødvendigvis er interesseret i lystfiskeri, i at en såkaldt 

“historisk seværdighed”kan skjule et dyrplageri af den anden verden.  

Faunapassagen 

Men efter et mangeårigt fantastisk lobbyarbejde, fra ildsjæle i SSFK, DSF og DTU, lykkedes det 

Frederikshavn Kommune at få en bevilling på 27 mio kr. til konstruktionen af en fri faunapassage.  

Engagerende medlemmer af SSFK har, i tæt samarbejde med DSF og DTU , brugt utallige timer på kampen 

for faunapassagen, og alle er dybt taknemmelige for indsatsen og det fantastiske samarbejde gennem 

årene.  

2022 

Indenfor få år flyder Sæby Å forhåbentlig frit, og vi får et helt igennem fantastisk fiskeri. Tænk at kunne 

fiske bæk- og havørred i den fantastiske natur, som omgiver Sæby Å. Skov, egn og mark kommer til at 

danne kulisser for jagten på drømmefisken og roen i at færdes i de omgivelser er medicin for sjælen for det 

mærkelige folkefærd-  sportsfiskere .  

Samtidig håber jeg, at der i fremtiden bliver fisket på det nederste stykke af åen, da det altid har været  en 

institution i sig selv. De tonsvis af fisk der er fanget her, alle de personligheder der har betrådt stykket, 

røverhistorierne, udvekslinger af erfaringer og fremvisning af nyt grej, spørgende mennesker og turister i 

bagkastet. 



Året 2022 bliver et spændende år.  SSFK har 10 års jubilæum. Vi går i tænkeboks med ideer til, hvordan det 

skal fejres. Vi skal have kigget på gydebankerne, som trænger til renovering og der skal lægges en plan for 

vandplejen, udsætning af yngel skal passes, der skal elfiskes ( forhåbentligt en af de sidste gange ) og 

juniorudvalget bliver skudt i gang. Vi har brug for medlemmernes hjælp til opgaverne, men husk på, at man 

lægger den tid i det, man har, og det skal være sjovt og hyggeligt. 

Under alle omstændigheder går vi  en spændende fremtid i møde, og vi i bestyrelsen vil gøre os umage for 

at arbejde for medlemmerne og i klubbens interesser efter bedste evne. Tak for tilliden. Knæk og bræk i 

2022. 

Vi vil gerne uddele : 

Kurv fra kaffedamen: JC og Helge Bjørn for et godt lobbyarbejde for Faunapassagen gennem årene. JC 

Vandsportens Hus Helge som vidensdeler i forbindelse med vandplejen.  

Største fisk. 

Gavekort og vandrepokal 

2020: Dennis Fauerby 90 cm. 7,85 kg 

2021: Peter Trudslev 83 cm. 6,6 kg 

Fiduspokalen og gavekort: Andreas  Christensen for godt humør, flittig bruger af klubaftener, hjælp med 

vandplejen. 

 

 

 

  



Bilag 2: 

Samlet  årsregnskab 2021   

    

Driftindtægter    

Kontingent 27515   

KasseJC 8179,15   

Dk.fiskekort 1071   

Fiskekonkur 619   

Dagkort 3000   

Netbank 50   

 40434,15   

    

Driftudgifter    

Husleje -18000   

Fiskeret -12000   

Rente -2174,99   

Netbank -1352   

Gebyr -50   

Dambrug -11043,75   

Vandsportens H -1000   

Div. -236,7   

I alt -45857,44   

    

Balance    

 Driftindtægter Driftudgifter  

 40434,15 -45857,44  

    

Driftunderskud -5423, 29   

    

Egenkapital jan 2022 270.111,18  

    

    
 

 

 

  



Bilag 3: 

Forslag til vedtægtsændringer til SSFKs generalforsamling januar 2022: 

 

1. Bestyrelsen inkl. Suppleanter, revisorer mm. Er ikke friholdt fra at betale kontingent.  

2. Ønsker bestyrelsen at bruge et beløb større end f.eks. 20.000 kr. Uanset om dette er nyanskaffelser 

eller i forbindelse arrangementer, skal dette vedtages af en generalforsamlingen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Rasmussen 

Banevej 24 

9300 Sæby 

 

 


