Sportsfiskerforeningen Vidaa
Referat Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 12. marts 2015
1. Valg af ordstyrer: Jens Jensen foreslås som ordstyrer, men afslår da han ikke har tillid til bestyrelsen.
Heine Jürgensen foreslås og vælges som ordstyrer.
2. Formandens beretning: JCL fremlægger sin beretning som formand for året 2014. Beretningen
godkendes af generalforsamlingen.
3. Kassererens beretning: Knud Christian Jensen fremlægger det reviderede regnskab. Peter Kjærulf
spørger til den høje vandleje i 2014. JCL fortæller at vandlejen fremover vil blive fordelt over fem år,
hvilket vil give et mere retvisende billede af denne udgift. Der spørges om en udgift til 5 stk. krebseruser.
Martin Laugesen fortæller, at ruserne har været anvendt til at forsøge at finde ud af, om der findes
signalkrebs i Vidåen, hvilket ikke kunne konstateres. Heine Jürgensen ønsker at få bilag vedr. VPU´s
udgifter til gennemsyn. FJ ønsker oplyst, hvor mange medlemmer foreningen har aktuelt.
4. Indkomne forslag:
Kurt Hansen, Bylderup Bov:
Der må dagligt hjemtages 2 stk laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande, dog jævnfør
laksekvoten.
Forslaget begrundes med, at medlemmer, der hovedsagelig fisker efter bækørreder, gerne skulle
kunne fortsætte fiskeriet efter at den første er fanget, særlig når der er flere fiskere af sted i
samme gruppe.
Forslaget drøftes og sættes til afstemning. Forslaget vedtages.
Bestyrelsen:
Sportsfiskerforeningen Vidå forbliver medlem af Gelsåsammenslutningen i en ny 10-års periode
gældende i tidsrummet 1/1 – 2017 - 31/12 2026.
Forslaget diskuteres. Finn Jensen mener, at foreningen bør melde sig ud af Gelsåsammenslutningen og dermed spare 70 (kr/medlem/år).
Forslaget sættes til afstemning. Forslaget vedtages.
5. Valg ifølge vedtægterne:
Valg af kasserer:
Valg af bestyrelsesmedl.:

Valg af bestyrelsessuppl.:
Valg af revisor:
Valg af revisorsuppl.:

Knud Chr. Jensen
blev genvalgt
Martin Laugesen
blev genvalgt
Peter Chr. Sørensen modtager ikke genvalg
Robert Iversen foreslås og får 27 stemmer
Morten Nissen foreslås og får 22 stemmer
Robert Iversen vælges til bestyrelsen.
Morten Nissen foreslås og får 33 stemmer (1.suppleant)
Uwe Oltmann foreslås og får 17 stemmer (2. suppleant)
Christian Petersen blev genvalgt.
Peter Nielsen blev genvalgt.

6.
Kontrolindsatsen ved foreningens fiskevande diskuteres. Der var kritik af en for aggressiv
fremfærd i forbindelse med udførelse af kontrol. En ordentlig tone bør foretrækkes.
Ønske at sivbræmmerne langs åerne beskæres. Heine J. oplyste at lodsejere er forpligtet til at
foretage beskæring i 5m bræmmer langs vandløb.
Jens Chr. Lund takkede for en god og saglig generalforsamling.

Referat Peter Chr. Sørensen

