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REFERAT AF GENERALFORSAMLING, FISKEHUSETS VENNER 29. AUGUST 2019 

 

Ref. Mødeindkaldelse med dagsorden for Generalforsamlingen 

Bilag: 

1: Formandens beretning 

2. Kassererens beretning 

I Generalforsamlingen deltog den svimlende mængde af 8 personer. 

Tilstede fra bestyrelsen:  

Gunnar Andersen (formand), Viggo Jensen (kasserer), Flemming Vang, Borgerforeningens repræsentant (sekretær) 

Lasse Jeppesen (menigt medlem), Ole Karlskov, Lystfiskerforeningens repræsentant, Knud Erik Poulsen (suppleant)  

 

Ad punkt 1, Valg af ordstyrer: Generalforsamlingen valgte enstemmigt Flemming Vang som ordstyrer, der takkede 

for valget, erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og lovlig samt efterfølgende gav ordet til 

formanden for dennes beretning. 

Ad punkt 2, Formandens beretning/årsrapport (se bilag 1). 

Ad punkt 3, Kassererens beretning. Kassereren kunne oplyse, at formuen stort set var uændret i forhold til sidste år, 

hvilket ikke mindst skyldes en donation fra Ungdommens Støtteforening til nye døre samt reparation af udendørs 

borde- bænkesæt. Medlemstallet var steget til 111 husstande. For detaljer i regnskabet, se bilag 2. 

Ad punkt 4, indkomne forslag. Der var indkommet et forslag til at ændre valgperioderne for 

bestyrelsesmedlemmerne til to år og vælge på skift 3 og 2 medlemmer i hhv. ulige og lige år. Forslaget blev 

enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Ændringen indføjes i vedtægterne for Fiskehusets Venner. 

Ad punkt 5, valg til bestyrelsen. 

Følgende blev valgt til bestyrelsen, idet pkt. 4 ovenfor blev lagt til grund for valgperioderne: 

Valgt for 2 år: Gunnar Andersen, Viggo Jensen, Lasse Jeppesen. 

Valgt for 1 år: Aksel Ahle, Jørgen Frandsen. 

De to bestyrelsesmedlemmer udpeget af hhv. Lystfiskerforeningen og Borgerforeningen (Ole Karlskov og Flemming 

Vang) fortsætter uændret. 

Som suppleanter valgtes Knud Erik Poulsen (1. suppleant) og Jesper Kølbæk (2. suppleant). 

Bestyrelsen konstituerede sig på 1. bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen således: 

Gunnar Andersen (formand), Lasse Jeppesen (næstformand), Viggo Jensen (kasserer), Flemming Vang, 

Borgerforeningens repræsentant (sekretær), Ole Karlskov, Lystfiskerforeningens repræsentant (menigt medlem), 

Aksel Ahle (menigt medlem), Jørgen Frandsen (menigt medlem). 

Ad punkt 6. Eventuelt: Vedr. aflåsning af Æ Fiskehus blev drøftet behov for aflåsning på andre dage end de ved 

opslag annoncerede. Enighed om, at det er op til den vagthavende at afgøre, om der er behov, f.eks. op til 

helligdage, skoleferier m.m. 

Ordstyreren erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden samt gav ordet til 

formanden for dennes afsluttende bemærkninger. 

p.b.v. 

Flemming Vang 

Sekretær 
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Bilag 1 

Formandens beretning 2019 

 

Vi startede igen sæsonen op med et kort bestyrelsesmøde for at fastlægge og fordele 

arbejdet og vedligeholdelsen i Fiskehuset. Resultatet af mødet blev snart fulgt op med 

diverse arbejder, der blev sat i gang, så Fiskehuset fremstod flot til brug gennem den lange 

og gode sommer. 

Som sædvanlig blev der rengjort og malet ind- såvel som udvendigt. Pladsen og 

rhododendronbedet blev renset for ukrudt. Der blev lagt ekstra grus på pladsen og bænke 

blev rengjort. 

Til Skt. Hans blev der lagt nye brædder på to bænke samt udskiftet to indvendige døre. Vi 

har fået belysning langs stien op og det ser godt ud. En stor tak til de frivillige hjælpere og 

Borgerforeningen.  

Sidste år fik vi renset søen op, så den er bedre for børnene at fiske i, men den er jo snart 

tilgroet igen. Oprensningen blev betalt af Ungdommens Støtteforening i Sørvad, tak for det. 

Også i år har Fiskehuset været flittigt benyttet af både byens borgere og udenbys. Desværre 

har det fortsat været nødvendigt at låse i weekenden. 

Kontingentindbetalinger og medlemstallet holder sig nogenlunde på det samme niveau som 

sidste år. Det er fornemmelsen, at der er taget godt mod muligheden for at betale med 

mobilepay. 

Til slut vil jeg sige tak til Ungdommens Støtteforening i Sørvad for knap 6.000 kr. som vi har 

fået til brædder til to bænke samt to indvendige døre. 

Sidst men ikke mindst en tak til vores medlemmer, der støtter Fiskehusets Venner samt en 

tak til de frivillige hjælpere og bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Gunnar Andersen 

Formand 
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Bilag 2 

 

 

Viggo Jensen 

Kasserer 

 


