
 

 

Referat af generalforsamling den 15. februar 2016 i ”SNØREN GUG”. 
 
 

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

 
2. Formandens beretning. 
Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2015 kun blev gennemført 3 
ud af 8 planlagte ture. Det lykkedes i anden omgang at gennemføre en havtur med NEMO fra 
Thyborøn. Turen var oprindeligt planlagt som en 20-timers tur, men pga. blæsevejr blev turen 
afkortet til ca. 12 timer. P & T-turen i oktober til Medestedet måtte aflyses som følge af 
manglende tilslutning. Bestyrelsen har arbejdet på at etablere et samarbejde med Viborg 
Havfiskeklub. Der er således lagt links ud på vore respektive hjemmesider. Vi har aftalt, at vi 
sammen forsøger at besætte ledige pladser på vore ture. Bestyrelsen vil i 2016 arbejde på at 
etablere et lignende samarbejde med Skagen Havfiskeklub. 
 
Sæsonen for 2016 starter med Grejaften den 14. marts hos Kraghs Fiskeriartikler. (tilmelding til 
Jan Lilholt). Der er i 2016 booked 7 havture (2 ture med NEMO fra Thyborøn, 1 tur med Mågen 
fra Nr. Vorupør, 1 tur skærtorsdag med Bonito fra Hanstholm, 2 ture med M/S Nordsøen fra 
Hanstholm og Nordjysk Mesterskab med Bonito og Nordsøen fra Hanstholm). Endvidere 
planlægges at booke 1 eller 2 kortere ture fra Hirtshals.  
 
Formanden nævnte desuden, at Snøren var repræsenteret på Outdoormessen den 6.-8. februar 
2015.  
 
Grejaftener gennemføres som planlagt til og med 4. april 2016. Herefter skal der findes nye 
lokaler til kommende grejaftener. 
 
Formanden afsluttede sin beretning med at meddele, at han efter moden overvejelse har besluttet 
at udtræde af bestyrelsen. 
 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 
3. Kassereren fremlægger regnskabet 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2015.  Der har i 2015 været udgifter for i alt 28.981 kr. og 
indtægter på 28.898,24 kr. Regnskabet balancerer således med et beskedent underskud på -82,76 
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: Jan Lilholt genvalgtes som kasserer, og Kent Eriksen, Thorkild Nørgaard og Allan 

Jespersen (periode 1 år) valgtes som nye bestyrelsesmedlemmer. Det var ikke muligt 
at vælge ny formand, hvorfor bestyrelsen etablerer kollektiv ledelse frem til næste 
generalforsamling. 



 

 

B: Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen. 
C: Bruno Andresen valgtes til revisor.  
D: Gert Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant. 
E: Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard. Bruno Andresen 

har påtaget sig at hjælpe med at udvikle og vedligeholde klubbens hjemmeside. 
F: Det blev besluttet, at Havtursudvalget udgøres af bestyrelsen. Til næste 

generalforsamling søges Havtursudvalget sammensat af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
menige medlemmer af klubben. 

 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag til behandling. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2016, dvs. 400 kr. dog 200 kr. for 
juniorer (under 18 år). 

  
7. Eventuelt 

 
• Pokaluddelingen: 

 
Sjældneste ”fisk” (10-armet blæksprutte) blev fanget ud for Thyborøn af Alex 
Kristiansen. 
 
Flest arter (6 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Thorkild Nørgaard. 
 

• Torkild Østergaard har efter ca. 30 valgt at melde sig ud af Snøren Gug. Det blev 
foreslået, at indstille Torkild til æresmedlem af klubben som anerkendelse for hans 
mangeårige indsats for klubben. 

  
 

Jan Lilholt 
Referent 

 
 

 
 
 

 


