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Fremmødt:  Der er fremmødt 61 personer med stemmeret! 
 

Pkt Forslag/Beslutning 

1.  Valg af dirigent: 
Erik Odder blev valg til dirigent. 
Erik gennemgik at generalforsamlingen er lovligvarslet! 

2.  Valg af stemmetællere 
Søren Hove 
Harry Bach 
Per S. Hansen 
Vedtaget  uden modkandidater! 

3.  Formandens beretning (Kurt Johansen): 
Jeg vil starte med at fortælle lidt om årets gang selv om det blev et lidt mærkeligt år for mig 
personligt på grund af mit ben. 
 
Fangstmæssig blev året -  for de fleste – ikke lige så godt som  sidste sæson. Der var ikke de 
sammen torsketure i foråret, og der var heller ikke lige så mange rødspætter selv om det 
sagtens kunne bruges. Hummere og krabber var OK, og der var også godt med makreller; Der 
det kneb mest med var vejr, så der kunne blive fanget sild, men lidt blev der da landet. 
 
Vore lystfiskerture blev aflyst på grund af vejret, det var rigtig træls, især for alle de af vores 
medlemmer, som ikke selv har båd. Men det er jo ikke let at gardere sig imod, heldigvis fik vi 
senere lavet en tur, hvor vi fangede til hawfesten. Den tur gik nogenlunde, da vi fik 4 kasser 
torsk. 
 
Midt i man måned havde vi arbejdsdag. Jeg kan ikke huske at der nogensinde er mødt så mange 
op til en arbejdsdag før, over 40 mand, det var meget flot, og heldigvis var det malerår, så der 
var masser at lave til dem all. En rigtig god dag. 
 
På opfordring fra sidste års generalforsamling blev der midt i maj holdt et skippermøde. Der 
blev en god og konstruktiv aften, med lidt mad og en masse fremmødte, der blev snakket om 
mange forskellige ting og jeg tror ikke at det bliver sidste gang der bliver holdt sådan et. 
 
Det blev sommer og med sommer blev der Hawfest igen. Som noget nyt havde vi valgt ikke at 
tage fredag med i år, og det kunne ses på indtjeningen, der blev ca 1/3 mindre end det plejer. Til 
gengæld blev det en fin fest lørdag og søndag med masser af god stemning iig masser af roser til 
alt den gode mad, der blev lavet. Så tusind tak til alle de der i større eller mindre grad hjalp til, 
og især tak til alle kvinderne, husk at sige det derhjemme. 
 
Jeg vil også navne andre opgaver vi har arbejdet med i bestyrelsen i det forgangne år: 
 
Regler for Hus- og bådpladser. 
Affaldscontainer 
Ansøgning til fiskeriLAG 
Ansøgning itl Bornerup Fonden 
Kabelmærke 
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5 år gennemgang af de små huse 
Køkken 
Åben hus dag 
Og  mange flere ting. 
 
Jeg vil ikke komme ind på det hele men kommentere på nogle af emnerne. 
 
Hvad angår affaldscontaineren, synes jeg, vi har fået en god ordning, jeg ved godt, at den måske 
er lige lille nok i 2 måneder om året, men det er da ikke værre end man lige kan gemme sit 
affald lid, for nu bliver den da tømt hver uge i stedet for at stå og lugte i lang tid. Kalle vil nok 
fortælle hvad den fornøjelse har kostet. 
 
Hvad angår ansøgningen til fiskeriLAG nord, er jeg især glad for at vi var hurtige til at få lagt 
villet ind (takket være en vis herre Peter Sand) og især, at vi fik 200.000 ud af det, til renovering 
af gavl i Vestreeksport og Ishus, renovering af vinduer og til ny rå til Æ’Stågmast. Jeg tror ikke at 
der bliver flere LAG-midler foreløbig, da regeringen har sparet de næste års LAG-midler væk, 
men ihvertefald nåede vi at få et godt tilskud til de sidste dele af den total renovering af 
fiskelejet som Knud Jørgen satte i gang for over 10 år siden. Efter planen skulle renoveringen 
være afsluttet iden 1. April 2009. I det sidste projekt, var der som sagt også ansøge om penge til 
en ny Rå på Æ’Stågmast. Men efter at ansøgningen til fiskeriLAG var sent af sted, fandt vi ud af, 
at selve masten faktiskheller ikke havde det så godt. Men da vi nu var i gang kunne vi lige så 
godt tage det hele med. En ny ansøgning blev lavet og sendt til Bornetup fonden, og sandelig 
om der ikke var bid igen, 50.000, mange tak til dem for at større vores arbejde med at holde 
vores sted og vores vartegn i orden. 
 
Vi har også været i kontakt med TDC som ejer Kabelmærket. TDC har ingen brug for den mere, 
så fremtidig vedligehold påhviler os. I starten troede vi, at det bare skulle have en lille 
reparation og noget maling. Men i en af de små storme, der var i efteråret væltede de forreste 
pæle, og derfor er der blevet en del mere arbejde ud af det, som skal laves på næste 
arbejdsdag. 
 
Vi har arbejdet med planer om et nyt Køkken og med at få fliser sat op i Ø.Eksport, de er 
foreløbig skrinlagt. På grund af alle de aktiviteter vi har haft i gang er der ikke så mange likvider 
tilbage. Det betyder ikke at planerne er lagt væk men at den nye bestyrelse arbejder videre med 
dem og vil prøve at finde nogle nye fonde. 
 
Så vidt om året der gik -  lad os kigge lidt fremad: 
 
Der har i mange år været kutyme, at æresmedlemmer var noget man kunne udnævne folk til 
når de blev 70. Vi har imidlertid i bestyrelsen besluttet at gøre en undtagelse. For ingen har som 
Knud Jørgen arbejdet på at gøre fiskelejet til et godt sted for os alle at være, som jeg tidligere 
har nævnt var det takket være hans indsats at vi fik skudt renoveringen af hele fiskelejet i gang 
for ca 10 år siden. På grund af den indsats, har vi besluttet at udnævne Knud Jørgen til 
æresmedlem allerede fra i aften, tillykke med det. 
 
Som noget andet nyt blev der udnævnt årets torsk til vores torskegilde i år, modsat Ekstrabladet 
er det hernede en hædersbevisning af de store og det blev Peter Dyne. En hånd til ham. 
 
Samtid vil jeg gerne takke både ham, Karsten, Åge og andre der ikke går af vejen for at føre en 
indsats for at vi andre kan få en hyggelig aften med noget godt mad en gang imellem. 
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Jeg vil også gerne takke kortklubben for de gode, og læg mærke til det rengøringsvenlige, og 
energibesparende fine lamper, som de har sat op hernede. 
 
Her afslutningsvis vil jeg gerne komme med en privat kommentar som jeg syntes er en 
diskussion værd. Det er ingen hemmelighed, at jeg synes, at hawfesten med årene er kommet 
til at fylde uforholdsmæssigt meget i foreningens arbejde. I takt med at festen er vokset i pragt 
og kvalitet, er der også fulgt en stigende arbejdsbyrde med. En arbejdsbyrde som man godt kan 
diskutere om det nu er umagen værd. Det kan selvfølgelig ikke anfægtes at hawfesten har været 
økonomisk lokomotiv for mange af de forskellige projekter vi har realiseret, men nu da mange 
af – i hvert fald de bygningsmæssige projekter – er afsluttet, ja – så kunne vi måske bruge de 
sammen kræfter, som vi plejer at bruge på Hawfesten, på det der egentlig er foreningens kerne 
område – nemlig LYSTFISKERI og det sociale liv medlemmerne i mellem. I min korte tid som 
formand har jeg muligvis ikke formået at få den tanke ført helt ud i livet, men med en 
afskaffelse af Hawfestens fredag aften, tog jeg dog et forsigtigt skridt i den retning…. Nu er det 
jo så op til generalforsamlingen og den kommende bestyrelse at arbejde videre med, hvorvidt vi 
skal gå den ene eller den anden vej. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og god opbakning gennem de 
sidste par år TAK for det. 
Kommentar: 
Ole Veberg/Per Grønkjær: Det er modigt sagt at man tør afskaffe hawfest, diskussionen flyttes 
til EVT: 
Formandens beretning er herefter godkendt af forsamlingen! 

4.  Revideret regnskab: 
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Michael Andersen (Kassér) 
Spørgsmål:  
Leo: Pengene fra Bornerup fonden skal de ikke også stå så de er til rådighed! 
Lars: Større omkostninger ved hawfest, ligger i indkøb af inventar og telt til rygere som en 
engangsinvestering! 
Herefter blev regnskabet godkendt uden bemærkninger! 

5.  Indkomne Forslag: 
Der er indkommet forslag om alternative datoer til fisketurerne (Se bilag). 
Forslaget blev gennemgået af Hans Oddersehede! 
Formanden forslog at bestyrelsen skulle gennemgå forsaget og på baggrund af bådpladslejere! 
Bådpladslejere som var til stede på generalforsamlingen var positiv semt for forslaget (Jan 
Johansen), Lars Brandi: Vi er frivillige tvunget dag medlemmer uden båd også skal have en 
oplevelse, dette er grundlaget for vores klub. 
 Det blev vedtaget uden afstemning. 

6.  Bestyrelsens forslag 
Ændring af §4, §5 og §6 som beskrevet i bilag! Forslagene er blev gennemgået af Lars Boje 
Jensen. 
Forslaget blev godkendt uden afstemning! Love ren skrives og fremligges i klublokalet! 

7.  Valg af formand 
På valg er Kurt Johansen (Modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsen forslår Jens Fisker. 
Han blev valg uden modkandidater! 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 



Generalforsamling 
Referat 

Klitmøller Lystfisker Forening 
Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted 

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

 
Klitmøller d. 6.Marts 2009 

Klublokalet 

 

Side 4 af 5 

På valg er: 
Jens Fisker, blev valg som formand 
Arne Jensen, modtager genvalg, blev valgt 
Peter Sand, modtager genvalg, blev valgt 

Forslag: Antal stemmer 

Arne Jensen 42 

Peter Sand Mortensen 44 

Kenn Schiffert 22 

Per Grønkjær 29 

Jensy Torp 26 
 

9.  Valg af suppleant 
Peter Dragsbæk (Modtager ikke genvalg) 
Jens Emil Andersen (Modtager ikke genvalg) 
Overføres fra valg af bestyrelsesmedlemmer, og er herefter: 
Jens Torp 
Per Grønkjær 

10.  Valg af revisor 
Sørens Hove,  revisor, genvalg 
Martin Andersen, som suppleant, genvalg 

11.  Eventuelt 
a. Peter Sand Mortensen sagde TAK til den afgående formand, for de forgangne 2 år som 

formand! 
b. Peter Sand Mortensen ville hører stemningen for at vedligehold af motorer gøres en 

weekend i KLF for at gør det nemmere! Stemningen på generalforsamlingen var positiv. 
c. Peter Torp: Spørgsmål omkring Børge Torups rum, hvad med kølevæggene. Kurt 

Johansen svarede at Kølevæggene vil blive fjerne ved næste arbjedsdag! Rummet vil 
herefter blive brugt af Bestyrelsen. 

d. Karin Ladegaard: Glædede sig over de pæne redskabrum. 
e. Leo Bak: Fisketurerne arrangeres for medlemmer udefra. Forslaget er at fisketurerne 

måske kunne kombineres med Guleærter og kræfterne bruges lokalt! Peter Sand 
forklarede at man fra bestyrelsen vil forsøge at gør begge dele! 

f. Jens Vangsgaard: Kunne lystfiskerforeningen ikke tænke sig at have en hjertestarter! 
Manglende lys på Bellis. Svar: Lars Boje: Hjertestarter er KLF i kontakt med Tryg fonden! 
Peter Sand: Lys på Bellis skal arrangeres af Bellis klubben. 

g. Jens Vangsggard: Lys langs muren mellem hovedbygningerne kunne være et aktiv for 
området. 

h. Hans Oddershede: Årets Torsk bør laves/udnævnes gennem en indstilling med 
begrundelse, vil bestyrelsen venligst tage beslutning til dette! 

i. Nils Høvring: Hjerte starteren, bør også være ved havet da det er her folkene er om 
sommeren. Det foreslås at starteren evt anskaffes som fælles mellem de forskellige 
foreninger ved havet. 

j. Hawfesten: 
i. Per Grønkjær: Hawfesten kan ikke undværes da den er et stort social 

samlingspunkt for klubbens medlemmer.  
ii. Jan Johansen: Hawfesten bør evt arrangeres af en undergruppe og ikke 

af bestyrelsen. 
iii.  Torkild Hansen: Hawfesten kunne evt arrangeres som et samarbejde 

mellem klubberne ved havet.  
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iv. Lars Brandi: Hawfesten bør laves som en undergruppe til bestyrelse, 
køkken ledelsen vil kun stå for køkkenet.  

v. Karin Ladegaard: Hawfesten er noget særligt og kendt over store dele 
af DK som en stor fest. 

vi. Peter Torp:  Et evt stop af Hawfesten vil være et tilbageslag for 
aktiviteterne i og omkring KLF. Forslag til at der laves et underudvalg til 
at arranger festen. 

vii. Kurt Johansen: Redegjorde for det store forarbejde som skal ligges for 
at forberede Hawfesten. 

k. John Stærk: Julefrokost arbejder Æ’redningshuset på at arranger i fællesskab med KLF. 
l. Jan Johansen: Lys på Landingspladsen hvad er meningen med det. Svar: Peter Sand 

Mortensen, redegjorde for hvordan lyset bør være tændt og hvornår. Det anses som 
værende præventivt. De er gode i Silde sæsonen. Peter gennemgik planen for renovering 
af stranden via Realdania penge, dette vil bevirke at der kommer lys langs strand kanten. 

12.  Afslutning af Generalforsamlingen: 
Kurt Johansen afsluttede generalforsamlingen med ønske den nye bestyrelse god vind. 
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Generalforsamling 
Klitmøller Lystfisker Forening 

Fredag d. 6. Marts 2009 
 

Dagsorden 
 

(1) Valg af dirigent 
(2) Valg af stemmetællere 
(3) Formandens beretning 
(4) Fremlæggelse af revideret regnskab ved 

kasserer. 
(5) Indkomne forslag 
(6) Bestyrelsens forslag. 
(7) Valg af formand/kasserer. 

(a) Kurt; ønsker ikke genvalg 

(8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
(a) Peter, modtager genvalg 
(b) Jens, modtager genvalg 
(c) Arne, modtager genvalg 

(9) Valg af suppleanter. 
(a) Jens, ønsker ikke genvalg 
(b) Peter, ønsker ikke genvalg 

(10) Valg af revisor/revisorsuppleant 
(a) Søren, modtager genvalg 
(b) Martin, modtager genvalg 

(11) Eventuelt. 
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Revideret regnskab 
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 Indkommen forslag:  
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Forslag: Love for Klitmøller Lystfisker Forening af 1966 

(KLF66) 

§1.  Foreningens navn er ”Klitmøller Lystfisker Forening af 1966” forkortet 
KLF66. 
 

§2.  KLF66 er en fri og upolitisk forening med det formål at oplyse om 
fritidsfiskeri, fiskepleje og Søfartens sikkerhedsregler, samt bevare nuværende 
bygninger og fiskelejet i sin nuværende form. 
 

§3.  Foreningen er en sammenslutning af lystfiskere. Enhver mand eller 
kvinde kan optages som medlem, når vedkommende er godkendt af bestyrelsen 
og er villig til at overholde gældende love. Bestyrelsen kan nægte optagelse, 
ligesom den kan ekskludere medlemmer, bestyrelsens afgørelse kan dog 
indankes for en generalforsamling, når mindst 20 aktive medlemmer fremsætter 
ønske herom. Spørgsmålet om vedkommende ansøgers optagelse i foreningen 
afgøres ved skriftlig afstemning, til optagelse kræves, at 75% af de fremmødte 
stemmet herfor. 
 

§4.  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ved 
generalforsamlingen har alle medlemmer møde-, stemme- og taleret. Den 
ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen bestemmer det eller når 
mindst 20 aktive medlemmer skriftligt begærer det hos formanden. Bestyrelsen 
er pligtig til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling begæret af 
medlemmer, senest 14 dage efter at begæringen er kommet formanden i hænde. 
Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel i et for 
Klitmøller område større trykt medie og via opslag i klubhuset. Enhver 
generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

(1) Valg af dirigent 
(2) Valg af stemmetællere 
(3) Formandens beretning 
(4) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer. 
(5) Indkomne forslag 



 

Generalforsamling KLF66. Den 6. marts 2009 Page 6 

(6) Bestyrelsens forslag. 
(7) Valg af formand/kasserer. 
(8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
(9) Valg af suppleanter. 
(10) Valg af revisor/revisorsuppleant 
(11) Eventuelt. 

 

§5.  Bestyrelsens består af 7 medlemmer, 2 suppleanter og en revisor med 
suppleanter. På hver generalforsamling vælges på ulige årstal formand. På lige 
årstal kasserer. På hver generalforsamling afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. 
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Den til enhver tid siddende formand 
skal være bosiddende i Klitmøller, derudover skal 3 bestyrelsesmedlemmer være 
bådejere og bosiddende i Klitmøller. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, 
men er uden stemmeret. Ved eventuel stemmelighed afgør formandens stemme 
udfaldet. Ved et bestyrelsesmedlems fravær har suppleanten stemmeret. Hvis et 
bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder 
uden gyldig grund, indtræder suppleanten i vedkommendes sted. 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som det er påkrævet. Forhandlingprotokol 
føres og fremlægges ved generalforsamlingen! 
 

§6.  Kontingentet andrager ved foreningens stiftelse kr 10 årligt. 
Ændret på generalforsamling: 
26/3-1976 til 25 kr 
21/3-1986 til 30 kr for almindelig medlemmer og 250 kr for bådejere. 
27/3-1992 til 50 kr for almindelig medlemmer 
Marts 1998 til 75 kr for almindelig medlemmer, 300 kr for bådejere og 500 for 

hus. 
Marts 2006 til 100 kr for almindelig medlemmer. 

Kontingent 100 kr 
Bådpladsleje 200 kr 

Redskabshusleje 500 kr 

Strømforbrug i redskabshuse. Efter El-måler 

 
§7.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt der er mødt mindst 15 

medlemmer. 
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§8.  Enhver af foreningens medlemmer er pligtig til at værne om foreningens 
ejendele. 
 

§9.  På fisketure arrangeret af KLF’66 gælder nedennævnte: Al deltagelse sker på 
eget ansvar. 
 

§10.  Berettiget til at benytte foreningens ophalerspil er kun for både, der har 
betalt for bådplads. Denne rettighed kan ikke overdrages. I øvrigt skal 
ophalingsspillet reglement overholdes. 
 

§11.  Ved eventuel opløsning af KLF’66 skal overskydende midler tilfalde en 
fond til velgørende formål i Klitmøller. 

 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 22/5-1966 
Således ændret og vedtaget på generalforsamling: 
21/3-74, 29/3-74, 26/6-76, 30/3-84, 21/3-86, 27/3-92, 5/3-93, 4/3-94, 6/3-98, 5/4-
04, 3/3-06 og forslag 6/3-09 
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Noter:  
 

Valgt til bestyrelsen 
Formand  
Kasser Michael Andersen 
Bestyrelses medlem  
Bestyrelses medlem  
Bestyrelses medlem  
Bestyrelses medlem Per Eriksen 
Bestyrelses medlem Lars Boje Jensen 
Suppleant (1 årig)  
Suppleant (1 årig)  
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