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Fremmødt: 48 stemmeberettigede 
  

Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 

1.  Valg af dirigent 
Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt lovlig, 
han gennemgik dagsordenen. 

2.  Valg af stemmetællere 
Følgende blev foreslået og valgt. 
a. Søren Hove 
b. Harry Bach 
c. Leo Bak 

Alle valgt enstemmigt. 

3.  Formandens beretning 
Vi har i 2010 mistet et af vore æresmedlemmer. Jens Peter var meget engageret i livet her ved 
landingspladsen. Først som aktiv fisker, så som lystfisker og dernæst så længe kræfterne rakte, kom 
han, når vejret tillod det, ned til havet for at bytte lidt snak, og høre sidste nyt. Vil I sammen med 
mig rejse jer op, og mindes Jens Peter ved at holde 1 minuts stilhed. 
1 min. Æret være hans minde 
I årets løb er der afsluttet to større vedligeholdelsesprojekter. Det første der løb af stabelen var 
renoveringen af Ø. Eksport. Det har resulteret i, at vi i dag har et meget velindrettet rum, hvor vi 
under hygiejniske forhold kan arbejde med det, vi fanger. Udgifterne var finansieret dels med 
kommunal støtte og dels med EU- midler, således at vores egenbetaling var det, der lå ud over 100 
000 kr. 
Kort efter at vi havde afsluttet renoveringsprojektet i renserummet blev vi to gange kontaktet af 
revisionen fra EU/landbrugsministeriet om at de gerne ville komme og se hvad vi havde fået lavet, 
og bilagene i den forbindelse. Alt blev godkendt uden bemærkninger af nogen art. 
Da arbejdet med renserummet var afsluttet fik Hawfesten første prioritet. Der blev planlagt, købt 
ind og truffet aftaler, for at alt kunne være parat til tiden. Der var ting der svipsede i forbindelse 
med forarbejdet, men det der først og fremmest glippede var tilslutningen, og det kan vi alle være 
med til at gøre noget ved, nemlig deltage og gøre reklame for arrangementet. Det bedste man kan 
sige om arrangementets økonomiske side er, at det ikke kostede os noget. Når det er sagt, vil jeg 
gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke alle dem, der har ydet en stor indsats i 
forbindelse med Hawfesten. 
Efter Hawfesten startedes projekteringen af det nye køkken i klubhuset, som vi i dag kan se det 
færdige resultat af. Da vi var færdige var det økonomiske resultat af renserum, køkken og 
garnsyningskursus et + på ca. 22 000 kr. 
Da fiskesæsonen var forbi var der arrangeret afhentning af motorer, som  kunne komme til service 
og opbevaring for vinteren. De bliver bragt tilbage, når vi ønsker det. 
Der har denne vinter - i lighed med sidste år - været arrangeret et garnsyningskursus. Dette blev 
afviklet over to uger. Kursusperioden blev afsluttet med 2 to-dages medicinkassekurser, der blandt 
andet indeholdt undervisning i brug af hjertestarter og hjertemassage, således at der nu er et 
forholdsvist stort antal superbrugere, der kan træde til, hvis uheldet skulle ske, idet en hjertestarter 
som lystfiskerforeningen, Æ redningshus og NASA har købt i fællesskab er blevet opsat i spilhuset.    
I foråret er der planlagt et eftersyn af redningsveste den 26.3. kl.10. Der kommer et opslag med 
nærmere oplysninger. 
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Vi har i bestyrelsen besluttet 2011 er det år, hvor Bent Hedemann skal være æresmedlem. Dette 
med den begrundelse, at du Bent så lang tid vor hukommelse rækker tilbage, er mødt op til 
arbejdsdagene og arbejdet med det der skal laves, til Hawfest efter en lille smule koketteri, altid har 
hjulpet med det, der skulle gøres, uanset hvilken side af baren det var på. Med hensyn til 
koketteriet er det altid et eller andet, netop når vi har Hawfest, der skal ordnes i Fjerritslev. Læser 
man om Fjerritslevs historie er der ikke noget før 1800, og i det der står om perioden op til i dag er 
du ikke nævnt , forstå det hvem der kan. Her er du værdsat og nævnt, og vi ser frem til at du også 
fermover vil gøre dit gode og stabile arbejde i foreningen. 

 
Godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger. 

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab 
Se bilag. 
Der skal kigges på arbejdsskade forsikringen. Den SKAL findes. 

5.  Indkomne forslag 
a. Ingen indkomne forslag. 

6.  Valg af Formand. 
a. Jens Fisker, ønsker ikke genvalg 

Følgende blev foreslået til formands posten. 

a. Jørgen Baatz Andersen, enstemmig valgt 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Peter Sand Mortensen, ønsker ikke genvalg 
b. Arne Jensen, ønsker ikke genvalg 
c. Per Grønkjær, ønsker ikke genvalg 
Følgende blev foreslået til bestyrelsen 
a. Jensy Torp, 31 stemmer, valgt 
b. Jørgen Kielsgaard, 41 stemmer, valgt 
c. Lars Grønkjær, 31 stemmer, valgt 
d. Frede Christensen, 18 stemmer, ikke valgt 
e. Per Bach, 23 stemmer, ikke valgt 

8.  Valg af suppleanter. 
a. Jensy Torp, modtager genvalg 
b. Kenn Skiffard, ønsker ikke genvalg 
Følgende blev foreslået som suppleanter. 
a. Frede Christensen, valgt 
b. Per Bach, valgt 

9.  Valg af revisor/revisorsuppleant 
a. Michael Andersen, modtager genvalg 
b. Martin B. Andersen, modtager genvalg 

Michael blev genvalgt som revisor, og Martin valgt som revisor suppleant. 

10.  Eventuelt. 
a. Hans Odderhede stillede forslag om generalforsamlingen kunne flyttes til kl 18. 
b. Ole Ryltoft, kommenterede hjertestarteren, og foreslog at der blev afholdt et weekend kursus i 

brug af hjertestarteren. 
c. Nils Høvring fortalte om brugen af hjertestarteren kunne kombineres med sportsforeningen. 

Redningshuset arbejder på sagen. 
d. Torkild, spurgte til sponsorerne af fisk hvorfor disse ikke er brugt. Overskuddet kunne gøres 
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større. Jens Fisker fortalte at vi var bange for den kampagne der er kørt fra fiskeri kontrollen. 
e. Torkild Hansen, spurgte hvorfor der ikke var reklamer uden for Klitmøller. Dette vil blive 

forbedret for 2011, bestyrelsen har erkendt dette. 
f. Knud Jørgen, foreslog at vi laver mere reklame omkring i opslagskasserne omkring KLF. 
g. Hans Odderhede, kunne Hawfesten  laves på en alternativ måde. 
h. Lars Brandi, Der bør være en rygepause under generalforsamlingen. 
i. Lars Brandi, foreslog at Hawfesten evt udvides med andet end fisk. 
j. Takkede for garnbinder kurset for. 
k. Tage Grønkjær, synes vores hjertestarter er et godt initiativ. 
l. Tage Grønkjær, ville gerne at man startede sæsonnen på østre side.Tilslutter af 

generalforsamlingen. 
m. Tak til afgående bestyrelse ved, LBJ. 
n. Leo Bak, fortalte omkring Premie Whist og søgte om nye medlemmer og initiativ tagere. 
o. Tage Grønkjær, vil gerne have opdateret telefonlisten og opfordre medlemmerne til at 

opdaterer numre og brugere. 
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