
Referat generalforsamling 

KLF 66 

7.3 2008 
Der var 52 fremmødte 

 

1. Valg af dirigent. - Ole Ryltoft der konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet hvorefter han gennemgik 

dagsordenen. 
 

2. Valg af stemmetællere. - Erik Odder, Martin N. Andersen og Tom 

Lindskog.     
 

3. Formandens beretning.  
Formandens beretning: 

 

Jeg vil starte med at fortælle lidt om det forløbne år. Foråret 2007 bød på et 

usædvanlig godt torskefiskeri, hvor der var mange fisk til alle. Bestyrelsen blev enige 

om at arrangere en fælles tur, hvor fangsten skulle gå til årets hawfest. Fangsten fra 

turen sammen med noget vi fik lidt senere, betød at vi selv havde skaffet 100 kg 

torsk, som blev frosset. Af disse var der 20 sider som blev sendt til røgning. 

Det blev kun til en lystfiskertur. Her deltog 20 mand fordelt i 9 både. I forsommeren 

var der et godt rødspættefiskeri, og der var atter mange krabber, mens det kneb lidt 

med hummerne. 

Som sommeren gik, blev vejret dårligere, men heldigvis kom der et ophold i blæsten, 

så det lykkedes for de fleste at få fanget sild. 

Arbejdsdagen i maj havde stor opbakning uden at nogen kom i væskeamngel så det 

truede helbredet. Kurt erindrede herunder om at det i år (2008) er tid for maling. 

Hawfesten blev i 2007 en succes der da regnskabet blev gjort op kunne udvise det 

største overskud hidtil. Det var svært at skaffe hjælpere så derfor er det besluttet at 

skære fredag bort således at hawfesten i år strækker sig over lørdag og søndag. Som 

de tidligere år blev der rundet af med en slantefest, 

 

Bestyrelsen har arbejdet med bl.a. : Førstehjælp, renovering, retningslinjer for 

huslejemål, signalmasten, belysnimg ved landingspladsen og meget andet. Vi blev så 

sent færdige med at undersøge de forskellige muligheder for førstehjælpskurser at 

disse først kan blive taget op i 2008. Renovering drejer sig om gavlene på isværket og 

Vester Eksport samt udskiftning af råen på signalmasten. Vi søger i den forbindelse 

om nogle EU-midler. Med henblik på huslejemål henvises til bestyrelsens forslag, Vi 

forsøger at få belysningen ind under gadebelysningen som i Stenbjerg og Vorupør. 



 

Derefter fulgte en opfordring til hensyn og omtanke ved ophaling af både . 

 

Kurt benyttede til at takke kortkubben for det arbejde de udfører. Der bliver hvert år 

overført et pænt beløb ril foreningens konto. Fyrmester Peter Dyne og Karten 

Mikkelsen blev rost for de gule ærter. 

 

Afslutningsvis blev Lasse ”lavtryk” Frost udnævnt til æresmedlem. Allersidst 

takkede Kurt bestyrelsen for et godt år. 

 

 

 

 

 

Formandens beretning godkendt uden bemærkninger.                                                                                                                      
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren. –
Kalle fremlagde regnskabet dog var støttepædagogen den der talte 

mest (Søren H.) . Bemærkninger :Ærlige Jensen  Spar Thy garantbevis 

forrentning ?  3,5%.. Derefter blev regnskabet godkendt 
 

5. Indkomne forslag.  Ingen 

 

6. Bestyrelsens forslag. – Arvehuse –  spørgsmål fra Lars Jensen –

ønsker indskrevet at der i stedet står at der bliver drevet fiskeri fra 

huset . I forbindelse med arvefølge skrives søn/datter. Knud Jørgen og 

Jens Ole skal begge stå som lejere.                                       
 

Belysning – Thorkild foreslog bevægelsesfølsom sensor. Per Bach 

skitserede det mulige men uhensigtsmæssige. Jens E. Andersen 

referede idrætsforeningens uheldige erfaringer. Søren H foreslog at 

den konstante tænding afsluttes 1/11.  

 

 

7. Valg af kasserer. (Michael Andersen modtager genvalg) - 
Valgt ved akklamation. 

 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Peter Torp og Henning 

Jensen modtager ikke genvalg)   

 Forslag : Peter Dragsbæk ( 25  )   Per Eriksen  ( 37  ) 

Lars Jensen ( 37 ) Jens E Andersen( 23 ) 

        

 

9. Valg af suppleanter. - 

 

10. Valg af revisor/revisorsuppleant.- Søren H og Martin N.A. revisor / 

suppleant 
 

11. Eventuelt – Vinduer – Peter orienterede om at der var kort tid til 

støtteansøgninger og efter svar kan vi starte på egen ansvar og risiko. 

Knud Jørgen beklagede sig over Kurts form  og Lene uddybede ( der var 

nogle der mente at der blev drukket for meget ) og derfor ville hun ikke 

mere. Thorkild havde indvendinger mod at godspelkoret havde lånt 

lokalet til julefrokost. Kurt svarede at det til enhver tid er muligt for 

bestyrelsen at træffe nye beslutninger. Jens Konge foreslår at der inkaldes 

til et møde for bådejere hvor der diskuteres regler/ fremgangsmåde ved 

brug af spillet. Lars Brandi  fremdrog uheldigt eksempel. Kurt J. sagde at 

bestyrelsen arrangerede en aften for bådejere hvor retningslinjer ved 

ophalning og brug af spil diskuteres.  

 

 

 



Retningslinjer vedrørende 

leje af redskabshuse. 

 

 

 
Arvehuse : 16 huse kan arves /overdrages når der følger bådplads med : 

 

Lejeaftale 

nr. 

Husnavn Lejer pr.21.02.08 

902  Jens Olsen Krogh 

904 Klem Vester Peter Sand Mortensen 

905 Vesta Ole Nystrup Andersen 

906 Danmark Jens Ole Trap 

908 Ansgar Lars Brandi 

913 Jylland Erik J Odder 

914 Mågen Allan Dragsbæk 

917 Gefion Jørgen B. Andersen 

920 Arken  Per Grønkær 

921 Dannebrog Svend Åge Frost 

922 Neptun Brandi Vangsgård 

924 Thabor Thorkild Hansen 

927 Nordvest Peder G. Jensen 

929 Vinterflid Jens Konge 

930 Omega Knud Larsen 

931 Sejren Chresten Nielsen 

 

Arvehuse hvor arvefølgen bliver afbrudt overgår til de almindelige regler. 

 

Øvrige huse : Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning under 

hensyntagen til, om der er en forventning om, at huset vil blive brugt. I huse med kun 

én bruger forbeholder bestyrelsen sig retten til at sætte en ekstra ind. 
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