Referat af generalforsamling torsdag den 02.09. 2021 kl. 19.00 i klublokalet.
Dagsorden.
Velkomst af Jørgen Duckert
Fremmødte medlemmer og bestyrelse i alt 10 personer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Jørgen Duckert aflægger forretningsudvalgets beretning.
Forelæggelse af regnskab for 2020.
Fastlæggelse af kontingent for 2021.
Forelæggelse af budgetudkast 2021.
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.
Dette er den mærkeligste årsberetning i KSK´s historie.
Umiddelbart efter vores generalforsamling i marts 2020 blev hele landet jo lukket ned, også alle
arrangementer i vores kære klub.
I de sidste halvandet år er det kun lykkes os at afholde 2 klubture, den ene i 2020 der startede ved
Stevns men måtte flyttes til Nordvestsjælland på grund af vejret, og den anden var vores
hornfisketur i maj i år i gråt, køligt og blæsende vejr. Desværre var begge ture uden fisk på land.
Siden sidst medlemstal viser en mindre fremgang således, at vi pr.1. januar 2021 har vi en trofast
skare på i alt 37 medlemmer, fordelt på 15 seniorer, 19 pensionister, 2 æresmedlemmer og et
junior medlem.
I 2020 har vi afholdt 2 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
Selvom vi tidligere har meld ud at alle medlemmer har lov til at arrangere officielle medlemsture
bare der er 3 medlemmer tilstede så har vi heller ikke hørt at dette er sket.
Da der ikke er godkendte fisk på årets øvrige ture, står pokalen stadigvæk i klubben og venter på en ny
inskription.
Vi har heldigvis ikke modtaget oplysning om afdøde medlemmer i den forgangne periode, men vi har
da et par runde fødselsdage vi skal fejre.

HURRA HURRA!
Per Arleth fyldte 90 år i januar.
Søren Heintzelmann fyldte 80 år i august.
Peter Jurena fyldte 70 år i august.
Steen Schousboe blev 75 år i april.
Jan Stelmaszczyk blev 75 år i november.
Tillykke alle sammen!!!
Vi må da ikke glemme fluebindingen hver onsdag, vi er et fast hold, men der er plads til flere, så husk
mød op.
Med disse ord overgiver jeg beretningen til behandling.
Enstemmigt vedtaget.
Ad 3. Forelæggelse af regnskabet 2020.
Enstemmigt vedtaget.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2021.
Ingen ændringer.
Ad 5. Forlæggelse af budgetudkast 2021.
Enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Valg af bestyrelse/forretningsudvalg:
Lisbeth Schierbeck, Jørgen Sørensen og Albert Brohauge og Jørgen Duckert.
Albert Brohauge (næstformand) træder ud af bestyrelsen til næste generalforsamling.

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!

Bo foreslog en tur til Bornholm, Bo vil undersøge om det kan lade sig gøre og komme med en evt.
dato.
En snak om vores både, der ikke bliver brugt meget, så der blev talt om vi skulle afvikle den i
Furesøen, Vi vil spørge SU om hvor meget den bliver brugt, så vi derefter tage stille til hvad der skal
Ske med den. Jørgen Duckert og Albert Brohauge vil gå videre med det, og vender tilbage.
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.
Dirigent

Jørgen Duckert
Formand.

