Referat af generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 i klublokalet.
Dagsorden.
Velkomst af Jørgen Duckert
Fremmødte medlemmer og bestyrelse i alt 8 personer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Jørgen Duckert aflægger forretningsudvalgets beretning.
Forelæggelse af regnskab for 2019.
Fastlæggelse af kontingent for 2020.
Forelæggelse af budgetudkast 2020.
Valg af bestyrelse. (Forretningsudvalg)
Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Valg af revisor og revisor suppleant.
Evt.

Ad 1. Valg af dirigent, Bo Søndergaard.
Ad 2.
Den skriftlige beretning af formand Jørgen Duckert. Siden sidst medlemstallet viser en mindre
nedgang således, at vi pr.1. januar 2020 er en trofast skare på i alt 30 medlemmer, fordelt på 11
seniorer,17 pensionister, 2 æresmedlemmer og et passivt medlem. I 2019 har vi afholdt 4
forretningsmøder. KSK har arrangeret klubmøder og klubture men pga. manglende tilmeldinger og
dårligt vejr, været nødvendigt at aflyse flere klubture. Selv hornfisketuren, var ikke det store
tilløbsstykke
Bornholmerturen 2020, er aflyst pga. manglende tilmeldinger.
Da der ikke er godkendte fisk på årets øvrige ture, står pokalen stadigvæk i klubben og venter på en ny
inskription.
Sædvanen tro, holdt vi julefrokost november, på grund af manglende medlemmer holdt vi
julefrokosten i vores klublokale. Årets afsluttede med julegløgg den 3. december. Vi må da ikke
glemme fluebindingen hver onsdag, vi er et fast hold, men der er plads til flere, så husk mød op.
Ad 3. Forelæggelse af regnskabet 2019.
Enstemmigt vedtaget.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2020.
Ingen ændringer.
Ad 5. Forlæggelse af budgetudkast 2020.

Enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Valg af bestyrelse/forretningsudvalg:
Lisbeth Schierbeck, Jørgen Sørensen og Albert Brohauge og Jørgen Duckert.

Ad 7. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Ingen forslag.

Ad. 8. Valg af revisorer og revisorer suppleant.
Revisorer blev Preben og Jens B blev revisorer suppleant.
Ad. 9.
Eventuelt:
Husk: at tilmelde dig senest 3 dage før klubturer og at der skal mindst være 3 deltager for at
turen gennemføres. Ved aflysning se hjemmesiden fredag!
Medlemmerne giver udtryk for stor ros til Jørgen Sørensen for det store arbejde han gør for KSK
fluebinding. Tusinde tak.
Stort tillykke til de medlemmer der runde skarpe hjørner i år samt til vores jubilarer.
Vi talte om vores fremmøde til både klubaften og fisketure, der er ikke mange deltager. Så derfor
skal vi op på dupperne og møde fra!
Da vores medlemstal er på vej ned, talte vi om vi skulle fusioner, med anden klub, 1940 – Brønshøj
eller Husum?
Bo foreslog en tur til Gudenå, Bo vil undersøge om det kan lade sig gøre og komme med en evt.
dato.
Per L. ville gerne have at vores hjemmeside bliver mere levende/ spændende. Men det kræver at
medlemmer er mere flittige med at komme ned materiale, indlæg.
En snak om vores både, der ikke bliver brugt meget, så der blev talt om vi skulle afvikle dem, Jørgen
Duckert og Albert Brohauge vil gå videre med det, og vender tilbage.
Som afsluttende bemærkning takkede Jørgen Duckert, Bo for sin gerning som dirigent og
ønskede alle medlemmer knæk og bræk fremover!

Med sportslig hilsen
Albert Brohauge.

Bo Søndergaard
Dirigent

Jørgen Duckert
Formand.

