
 

  

Referat af generalforsamling torsdag den 02.03. 2022 kl. 19.00 i klublokalet.  

  

Dagsorden.  

  

Velkomst af Jørgen Duckert  

  

Fremmødte medlemmer og bestyrelse i alt 11 personer.   

  

1. Valg af dirigent  

2. Jørgen Duckert aflægger forretningsudvalgets beretning.  

3. Forelæggelse af regnskab for 2021.  

4. Fastlæggelse af kontingent for 2022.   

5. Forelæggelse af budgetudkast 2022.  

6. Valg af bestyrelse. (Forretningsudvalg)  

7. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.  

8. Valg af revisor og revisor suppleant.  

9. Evt.  

  

Ad 1. Valg af dirigent, Bo Søndergaard.  

   

Ad 2.  

Dette er den mærkeligste årsberetning i KSK historie. Det sagde jeg også sidste år, men situationen 

har næsten ikke ændret sig i det forgangne år. 

Først i slutningen af 2021 blev der rigtigt lempet for restriktionerne og i starten af 2022 blev de helt 

fjernet. 

Sidste år er der kun lykkes os at afholde 2 klubture, den ene var vores hornfisketur i maj i gråt, køligt 

og blæsende vejr, den anden var en tur arrangeret af 3 medlemmer til Bornholm sidst i november. 

Her ankom vi søndag eftermiddag til vores sædvanlige hytte på Holster Odde og vi fik en god fiskedag 

mandag, men så var det slut, resten af ugen havde vi for kraftig vind og for høje bølger. Desværre var 

begge ture uden fisk på land. 

Medlemsantallet er faldende og vi har i dag i alt 31 medlemmer fordelt på: 

10 senior. 

19 pensionister. 

2 æresmedlemmer. 

Vi har tidligere meldt ud at alle medlemmer har lov til at arrangere officielle medlemsture bare der er 

3 medlemmer til stede. Med det er kun sket 1 gang. Når alt det er sagt er der ikke kommet et nyt 

navn på havørredpokalen. 

I år har vi desværre mistet et af vor gamle medlem Poul Kragh, døde tidligt på året, æret være hans 

minde. Bo og jeg deltog i bisættelsen og medbragte selvfølgelig en buket fra klubben, som en sidste 

hilsen fra os. ÆRE VÆRE HANS MINDE. 



Gurli Kragh, fiskeklubben har altid været en kær hobby for Poul, ja fiskeri i det hele taget, hvilket har 

præget vores tilværelse, derfor har han også været ked af, han ikke kunne delte i vores møder og 

ture.  

Venlig hils Gurli Kragh. 

 

Tillykke til: 

Per Allin fylder 70 år i september. 

Jens Barlev bliver 80 år i maj.  

  

      Jørgen Sørensen vil gerne forsætte med fluebindingen onsdag, vi er et fast hold, men der er 

      plads til flere, så husk mød op.  Jørgen sender en sms/ mail ved opstart 

 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til behandling.  

Enstemmigt vedtaget. 

 

      Ad 3. Forelæggelse af regnskabet 2021.  

                Enstemmigt vedtaget.   

  

     Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

                    Ingen ændringer.  

   

 Ad 5. Forlæggelse af budgetudkast 2022.  

                Enstemmigt vedtaget.  

  

     Ad 6. Valg af bestyrelse/forretningsudvalg:  

               Lisbeth Schierbeck, Jørgen Sørensen og Peter  og Jørgen Duckert. 

                Albert Brohauge forsætter som webmaster.               

                                           

    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!  

            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! 

 

           Turen til Bornholm, fra den 1.4.- 8.4. er optaget. 5 medlemmer deltager. 

   

            Som afsluttende bemærkning takkede Jørgen Duckert, Lisbeth Schierbeck for at hendes 

           arrangement vedrørende vores hornfisketur.  Bo for sin gerning som dirigent og  

            ønskede alle medlemmer knæk og bræk fremover!  

  



              

Med sportslig hilsen  

Albert Brohauge.  

  

  

  

Bo Søndergaard.                                                       Jørgen Duckert  

                                                                   

                  Dirigent                                                                         Formand. 

    

  


