
 

 

Referat af generalforsamling den 20. februar 2017 i ”SNØREN GUG”. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Alex valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Formandens beretning. 

2016 har været et skelsættende år med mange udfordringer. På generalforsamlingen 2016 
valgte formanden at trække sig, 1 bestyrelsesmedlem forlod klubben og yderligere et 
bestyrelsesmedlem valgte ikke at genopstille. Der skulle således vælges ikke færre end 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer inkl. formand.  Det lykkedes ikke at vælge ny formand. I stedet 
valgtes 3 bestyrelsesmedlemmer, og det blev besluttet indtil næste generalforsamling at 
arbejde videre med en bestyrelse bestående af en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer med 
en form for kollektiv ledelse. 
Det stod samtidig klart, at der skulle findes nye lokaler, anskaffes nyt grej til vinterens 
grejaftener og støberi, ny bladredaktør og ny Webmaster.  
Som bekendt er det lykkedes at få lokaler på Sofiendalsvej. I løbet af sommeren flytter vi til 
nybyggede lokaler ved Fjordmarken (indkørsel fra Egholm færgevej). Her skal vi dele 
lokaler med ”Pirken” og kommunens naturvejledere. Ole M. Andersen påtog sig opgaven at 
være redaktør, mens Bruno Andresen tog sig af hjemmesiden. 
I 2016 har der været planlagt i alt 12 arrangementer, heraf 8 havture, 1 småbådstur, 1 
surfcastingtur og 2 grejaftener hos hhv. Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler og J. C. Fiskegrej og 
Fritid i Sæby. 
Det lykkedes at gennemføre 4 havture. 4 ture blev aflyst pga. blæsevejr. NM aflystes pga. få 
deltagere. Surfcastingturen gennemførtes med 3 deltagere. 
I 2017 har vi, ligesom i 2016, forsøgt at sammensætte et varieret program bestående dels af 
korte kystnære ture fra Hirtshals, lidt længere ture fra Hanstholm/Nr. Vorupør og en lang tur 
fra Thyborøn. Vi vil ligeledes forsøge os med en familietur enten i P&T eller fra kysten.  
Der var planlagt en grejaften den 7/2 i Sæby, men den måtte aflyses pga. manglende 
tilslutning. 6/3 er der lagt op til, at vi skal besøge Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler. Jeg håber 
mange vil deltage. 
Første havtur er 18/3 fra Hirtshals med Mickael Franck. Den traditionelle Skærtorsdagstur 
bliver med M/S Nordsøen, da der tilsyneladende er opstået misforståelser omkring 
bookingen af Bonito i forbindelse med ejerskifte. 
Allerede i 2016 indledte vi et samarbejde med Viborg Havfiskeklub, men også Pirken, som 
vi skal dele hus med fremover, er interesseret i et samarbejde. Jeg håber derfor, at vi 
fremover vil være i stand til at fylde bådene (i år har i kun booked 8 pladser pr. båd). 
Snøren Gug blev stiftet 5. maj 1967. Det betyder, at klubben til maj kan fejre 50 års 
jubilæum. Bestyrelsen har besluttet at markere begivenheden lørdag 6. maj ved en reception 
for medlemmer, sponsorer m.fl. i klubhuset på Sofiendalsvej. Invitationer vil blive 
offentliggjort på Facebook, og på hjemmesiden. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke resten af bestyrelsen samt webmasteren for en 
fantastisk arbejdsindsats trods svære odds.  

 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 
 
 



 

 

3. Kassereren fremlægger regnskabet 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016.  Der har i 2016 været udgifter for i alt 14.375 kr. og 
indtægter på 18.892 kr. Regnskabet balancerer således med et overskud på 4.517 kr. 

 
Forsamlingen godkendte regnskabet. 
 
4. Valg 
Ud over kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer skal der vælges ny formand, idet formanden jf.  
beretningen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 
 
A: Allan G. Jespersen valgtes som ny formand 
 Ole. M. Andersen genvalgtes som bestyrelsesmedlem. 
B: Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen. 
C: Bruno Andresen genvalgtes til revisor.  
D: Gert Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant. 
E: Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard.  
F: Havtursudvalget udgøres af bestyrelsen, dvs. Allan G. Jespersen, Jan Lilholt, Thorkild 

Nørgaard, Kent Eriksen og Ole M. Andersen  
 

 
5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde fremsendt en række ændringsforslag til klubbens vedtægter. Der blev stemt 
om hvert forslag for sig. Generalforsamlingen godkendte alle ændringsforslagene. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2018 dvs. 400 kr. dog 200 kr. for 
juniorer (under 18 år). 

  
7. Eventuelt 

 
• Pokaluddelingen: 

Pokal for største fisk i 2016 tilfaldt Peter Ørndal for torsk på 12,8 kg. 
 

  
 

Jan Lilholt 
Referent 

 
 

 
 
 

 


