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General Forsamling i KLF66 
Fredag d. 5. Marts 2010 

 

Program: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
5. Indkomne forslag (Ingen indkomne forslag) 
6. Valg af kasserer. 
a. Michael Andersen, ønsker ikke genvalg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Per Eriksen, modtager genvalg 
b. Lars Boje Jensen, modtager genvalg 

8. Valg af suppleanter. 
a. Jensy Torp, modtager genvalg 
b. Kenn Skiffard, modtager genvalg 

9. Valg af revisor/revisorsuppleant 
a. Revisor: Søren Hove, ønsker ikke genvalg 
b. Revisor suppleant: Martin Andersen, modtager genvalg 

10. Information om hjemmesiden. 
11. Eventuelt. 
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Generalforsamling 
referat 

Klitmøller Lystfisker Forening 
Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted 

Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 31 64 73 63 

 
Klitmøller d. 5. Marts 2010 

i Klublokalet. 

 

Side 1 af 3 

 
 
Fremmødt: Der er fremmødt 28 personer med stemmeret. Hvilket må anses som acceptabelt da 
vejrguderne havde arrangeret Snestorm. 
 
Pkt Forslag/Beslutning 

1.  Valg af dirigent 
Erik Odder blev valgt til dirigent. 
Erik gennemgik at generalforsamlingen er lovligvarslet! 
Rygning blev forslået udsat til efter generalforsamlingen. Dette blev nedstemt, men der blev fundet 
enighed om at rygning bør begrænses under generalforsamlingen. 

2.  Valg af stemmetællere 
• Harry Bach 
• Bjarne Bach 

Vedtaget uden modkandidater! 

3.  Formandens beretning (Jens Jørgen Fisker): 
Det er dejligt at se at så mange trods vejret, har kunnet komme frem, og det er da på en måde godt at 
ikke alle møder op for så mange kan vi slet ikke være her. 
 
KB 
Der er desværre en som aldrig mere møder op.  Vi har i år mistet KB som efter længere tids sygdom døde 
i sidste uge. Han var i begyndelsen af den tid han boede i Klitmøller aktiv omkring KLF 66, bl.a. i 
forbindelse med at vi udskiftede tagpladerne på V. eksport. Senere var han fast gæst til hawfesterne som 
han var med til at præge med sit gode humør. Jeg vil bede jer sammen med mig holde  et minuts stilhed 
for at mindes KB- tak.   
 
Året 
I bestyrelsen i år har vi haft 11 bestyrelsesmøder, hvor det at vi har afviklet to store projekter der har 
præget den første del af året. Begge har haft det sigte at bevare landingspladsen og området omkring 
som et pænt og seværdigt sted, der er vedligeholdt med sans for bevarelsen af det oprindelige 
synsindtryk . 
 
Masten 
 Det første af projekterne der løb af stabelen i foråret, var opsætningen af den nye mast på  Æ stoubak. 
Projektet omfattede i første omgang kun fornyelse af råen, men ved nærmere eftersyn viste det sig at alt 
træværket var i en meget dårlig stand og det blev besluttet at det hele skulle skiftes. 
Med støtte fra Grethe og Jørgen Bornerups fond (50 000), fiskeri lag og statsskovdistriktet fik vi rejst 
masten. Da vi afsluttede projektet fik vi af Jens Johan Harbo et kompas som bliver sat op efter en planlagt 
ommøblering. 
 
Vinduer/gavle 
Det næste projekt som blev afsluttet var udtagning af 29 støbejernsvinduer som efterfølgende skulle 
sandblæses, metalliseres og males. Ved udtagningen startede problemerne idet vinduerne ikke alle kunne 
holde til turen, og at det ikke var muligt at skaffe erstatninger. Det lykkedes at skaffe nogle således at 
Poul Bak ved at ændre nogle af vindues hullerne kunne klare problemet. Vi undersøgte ved den lejlighed 
prisen på plasticvinduer, men det viste sig af økonomiske grunde ikke at være muligt. 
Ud over dette blev de nordvendte gavle på Isværket og V.eksport pudset om med armeret puds. Desuden 
er der blevet opsat en trappe der fører ned til stranden omtrent hvor Bellis står. Denne del blev støttet af 
Fiskeri lag. 
Disse projekter har tæret kraftigt på vores opsparing, men min personlige mening er at resultatet har 
været alle pengene og arbejdet værd. 
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Fisketure 
Af årets to fisketure blev den i foråret afholdt med en god deltagelse ( 9 tilmeldte og ti både). Den anden 
tur blev aflyst. 
 
Hawfest 
Samtidig med at disse projekter afvikledes foregik planlægningen af Hawfesten som blev afviklet med et 
positivt resultat(pænt overskud gennem udgiftsstyring). Også i år var det nemt at skaffe hjælpere, og det 
er dejligt at når vi er ude at bede om hjælp, møder velvilje – tak for det.  
 
Arbejdsdage 
Vi har i år haft tre arbejdsdage. En med overskriften forårsklargøring, en med klargøring til Hawfest og 
en vinterklargøring der var vanskeliggjort af meget dårligt vejr (vand og vind)  
 
Relief 
Vi har fået et relief af Orla og det skulle egentlig have været monteret i eftersommeren men grundet 
travlhed i butikken har vi skubbet det foran os. Tak til Orla fordi du vil dele resultatet af din glæde ved at 
arbejde i granit med os. Den skal sættes op når der er forårsklargøring. 
 
Efterår vinter 
Efter slantefesten kiggede vi igen fremad og har siden afholdt et skippermøde, et kursus i bl.a bødning , 
garnsyning og splejsning foranlediget afhentning og servicering af motorer, der bliver afleveret når vi 
kontakter mekanikeren. På  bygningsfronten er der planlagt en renovering af Ø. Eksport ( opsætning af 
fliser , nyt gulv og bedre afløb). Netop i dag er det endelige tilsagn støtte kommet, således at arbejdet er 
fuldt finansieret uden udgift for foreningen. 
 
  
Gule ærter/kogt torsk  
Der er også i år blevet afholdt Gule Ærter og kogt torsk – same procedure as last year – tusind tak til 
kokkene.  
 
Maling 
I dette forår skulle vi normalt have malet, men i år besigtiges husene, og kun de steder hvor det er 
tiltrængt males. Dette gøres på arbejdsdagen.  

 
 
Spørgsmål: Hvorfra kommer pengene til renovering af rense rum. Svar: Kommune og Fiskeri-LAG Nord 
Kommentar: Østre trappe er velkommen og bliver benyttet ofte! 

4.  Reviseret regnskab: 
Se vedlagte bilag! 

5.  Indkomne Forslag: 
Der er ikke indkommet nogle forslag før deadline Tirsdag d. 2. Marts eller senere. 

6.  Valg af Kasserer: 
Michael Andersen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår Johan Nielsen som blev enstemmigt valgt.  

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: 

• Per Eriksen, modtager genvalg 
• Lars Boje Jensen, modtager genvalg 

Stemme fordeling: 
Navn Antal stemmer Valgt 
Per Eriksen 22 Bestyrelsesmedlem 
Lars Boje Jensen 20 Bestyrelsesmedlem 
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Jensy Torp 10 Suppleant 
Kenn Skiffard 3 Suppleant 

 

8.  Valg af suppleanter: 
På valg er: 

• Jensy Torp 
• Kenn Skiffard 

Begge blev genvalgt. 

9.  Valg af Revisor  
På valg er Søren Hove som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Michael Andersen som blev 
enstemmingt valgt. 
Revisor suppleant er Martin N. Andersen som blev genvalgt. 

10.  Information om Hjemmesiden. 
Information om KLF’s nye hjemmeside blev gennemgået af LBJ med vægt på hvorledes man ændre 
adresse og finder referater. 

11.  Eventuelt 
• JJF orienterede om at der kunne laves ændring af Spilhuset, det forslås at rummet laves til 

Værksted, således at der bliver et reelt værksted. Nu værende værksted ændres til male 
opbevaringssted. Lars Brandi tilbød at en af lejerne kunne få husly hos ham! Der var tilslutning itl 
at bestyrelsen arbejder videre med dette. 

• Nils orienterede om at Æ’redningshus har ansøg om er hjerte starter og hvis den ikke bliver 
bevilliget fra Tryg spurgte han om KLF ville være med sponser af en sådanne. JJF svarede at han 
ikke kunne finde problemer med at KLF bidrog til dette. 

• Bjarne forslog at værktøj i værkstedet skal hænges på plads. Der var enstemmig enighed om at 
dette bør man gøre! 

• Jan forslog at foreningen købte værktøj til reparation af foreningen. 

12.  Afslutning af Generalforsamling 
Erik Odder takkede for god ro og orden. 
Jens Jørgen Fisker afsluttede Generalforsamlingen, takke Michael Andersen for rollen som kassere. Og 
ønskede alle held og lykke med fiskeriet i den kommende sæson. 
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 Når man er logget ind på hjemmesiden er det muligt at 
læse referater fra bestyrelsesmøderne: 
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Information omkring KLF’s nye hjemmeside og 
hvordan man opdatere sin adresse via hjemmesiden. 
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 Start med at logge ind på hjemmesiden: 
 

 
 

 Kode ordet findes øverst til højre på dit Giro kort som 
kommer i Marts måned: 
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 Der fremkommer endnu en menu linje hvorfra adressen 
kan opdateres. 

 
 

 Udfyld nu felterne med den rigtige adresse, og opdatere 
evt fejl: 
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