Sportsfiskerforeningen Vidå
Referat Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 13. marts 2014

1.

Valg af ordstyrer: Jens Jensen blev valgt.

2.

Formandens beretning: JCL aflagde sin beretning som formand for året 2013.
Finn Jensen bemærkede, at der i Gelså fra i år kræves registrering fangede laksefisk.

3.

Kassererens beretning:
Knud Chr. Jensen fremlagde det reviderede regnskab for året 2013. Regnskabet viste et underskud på
87465,-kr. Der var ikke bemærkninger til regnskabet.

4. Indkomne forslag:
Peter Kjærulf
1.
Indkøb af jolle, så medlemmer uden båd kan fiske i Magisterkogen.
Forslaget blev diskuteret. Henrik Markussen meddelte, at Bådklubben Vidå alene optager
personlige medlemmer.
Peter Kjærulf trækker forslaget tilbage.
2.
Flere fællesture, specielt for juniorerne.
Jens Chr. Lund redegjorde for juniorarbejdet i foreningen. Heinrich Jürgensen foreslog, at
der tilbydes juniorerne deltagelse i DSF´s juniorlederkurser. Dette sker allerede.
Peter Kjærulf ønsker ikke forsaget til afstemning.
3.
Juniorlederen bør være en junior.
Forslaget ønskes ikke til afstemning.
1.

Jens Jensen
Foreningens love, §6, sidste linje
Nuværende: Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et mødereferat, der skal godkendes på
efterfølgende bestyrelsesmøde.
Ny: Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et detaljeret mødereferat, der skal godkendes på
efterfølgende bestyrelsesmøde og umiddelbart herefter udsendes på foreningens hjemmeside.
Forslaget vedtages med stort flertal.
Vandplejeudvalget
1. Ens fredningstider for Sportsfiskerforeningen Vidås lejede fiskevand.
Forslaget diskuteres og sættes herefter til afstemning.
17 stemmer for. 34 stemmer imod. Forslaget falder.
2. Ens krogregler for Sportsfiskerforeningen Vidås lejede fiskevand.
Forslaget diskuteres og sættes til afstemning.
16 stemmer for. Stort flertal stemmer imod. Forslaget falder.
3. Der må kun hjemtages 1 laksefisk dagligt fra Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande, dog jævnfør
laksekvoten.
Forslaget sættes til afstemning.
Forslaget vedtages med stort flertal.
Bestyrelsen
LOVE FOR SPORTSFISKERFORENINGEN VIDÅ FOR TØNDER OG OMEGN
benævnes fremover
VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN VIDÅ FOR TØNDER OG OMEGN
Forslaget sættes til afstemning.
Forslaget vedtages.

3. Valg ifølge vedtægterne:
Valg af formand:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jens Chr. Lund
Andreas Petersen
William Jensen

blev genvalgt
39 stemmer
43

stemmer
Palle Vestergård

36

stemmer
Fra salen foreslås

Karsten Bleeg Frandsen

28 stemmer

Andreas Petersen, William Jensen og Palle Vestergård genvælges.
Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår Morten Nissen
Fra salen foreslås
Karsten Bleeg Frandsen
Karsten Bleeg Frandsen vælges som bestyrelsessuppleant.
Revisor
Revisorsuppleant

Jens Jensen

28 stemmer
29 stemmer

blev genvalgt
Peter Nielsen

blev genvalgt

6. Eventuelt
Spørgsmål til bestyrelsen fra Hans Jørgen Koch om eksklusioner af foreningen. Jens Chr. Lund og
Peter Chr. Sørensen redegør for bestyrelsens handlemåde i sagerne om overtrædelse af krogreglerne
og overtrædelse af kvotereglerne for laks.
En lystfisker er ekskluderet af foreningen efter gentagne gange at have fisket med ulovlige kroge og
have modtaget flere advarsler om eksklusion af foreningen.
En lystfisker er udelukket fra fiskeri i foreningens fiskevande i den resterende del af sæsonen 2012 og
i sæsonen 2013 efter at have hjemtaget en laks på over 75cm den 30. september 2012, efter at
laksekvoten for fisk over 75cm var opbrugt den 18. september 2012 og dette havde været annonceret
på foreningens hjemmeside.
Der spørges fra salen om Bestyrelsen havde reageret på oplysninger om, at et medlem af Vidå skulle
have overtrådt sejladsregler/fiskeregler ved at have sejlet opstrøms Lægan og fisket samtidig.
Peter Chr. Sørensen meddeler, at han ikke har skrevet til nogen i en sådan sag. Under den følgende
ordveksling optrådte et medlem fra salen truende over for Peter Chr. Sørensen. Efterfølgende har det
pågældende medlem beklaget sin opførsel på generalforsamlingen og undskyldt sig over for
bestyrelsen.

Referat Peter Chr. Sørensen.
Tilføjelse til referatet:
Foreningens formand kunne på generalforsamlingen ikke huske, om han havde sendt en skrivelse til
medlemmet vedr. overtrædelse af sejladsregler/fiskeregler opstrøms Lægan, men efterfølgende er det
konstateret, at det pågældende medlem har fået en skriftlig advarsel.

