Referat generalforsamling BSF 5. december 2013
Dato: 5. december 2013.
Generalforsamlingen blev holdt i Viften med efterfølgende spisning i Gudenåhuset’s cafe.
Pga. storm vejret var der kun fremmødt 17 medlemmer.
Vi indledte generalforsamlingen med at mindes to medlemmer der er afgået med døden:
Æresmedlem Knud Laursen og tidligere bestyrelsesmedlem Arne Sørensen.
•

Valg af dirigent.
Tage Odgaard blev valgt som dirigent.

•

Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Steffen Toft Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2013.
På opfordring fra salen blev det oplyst at
9 DCV i 2013 har udat 100.000 smolt
9 DCV slår laksemoderfiskene ihjel fordi de af veterinærmyndigheder er blevet
bedt om at tage prøve af nyrer for at undersøge dem for BKD. Fisken dør som
følge af denne prøve.
9 Forbundet opkræver ikke gebyr i forbindelse med betaling af medlemskort.
9 Forbundet afregner med foreningerne løbende måned.
9 Veiergang har opsagt lejemålet pga. manglende udlejning af sommerhuset.
BSF har tilbudt at annoncere med sommerhuset på hjemmesiden.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.
Herefter var der orientering fra:
9 orientering fra Juniorklubben. v/ Rasmus Ottesen
9 orientering fra Vandplejeudvalget. v/ Jesper Knudsen
9 orientering fra Gudenåens Ørredfond. v/ Per Frost Vedsted
9 orientering fra Gudenåsammenslutningen. En meget kort status fremlagt af
Steffen Toft Jensen fordi Thorbjørn Lager pga. vejret var forhindret i at møde
frem.
•

Kassereren aflægger regnskab.
Nicolai Parbst var pga. stormvejret forhindret i at møde frem. Per F.V. fremlagde
regnskabet.
Afklarende spørgsmål til regnskabet:
9 Der var et medlem der ønskede at vide om kontingentfrie medlemmer selv
betaler laksebidrag eller om foreningen også betaler dette for dem. Svar:

Kontingentfrie medlemmer får betalt både medlemskontingent DSF+BSF og
laksebidrag af foreningen.
9 Der var et medlem der ønskede at høre hvorfor DSF kontingent er steget over
de seneste 5 år – det er fordi vi nu har forårs laksefiskeriet og de fleste derfor
betaler kontingent allerede i januar måned - før var der rigtig mange der først
betalte når det sene efterårsfiskeri gik i gang og dengang gav det halv pris på
forbundskontingent.
9 Herudover var der det traditionelle spørgsmål om foreningen får noget for DSF
kontingentet – bestyrelsen mener ”ja”
9 Der blev spurgt ind til om vi betaler forbundskontingent for lodsejerne – ja det
gør vi fordi lodsejerne er medlemmer med adgang til generalforsamlingen. BSF
ser det som vigtigt at lodsejerne er knyttet meget tæt – og derfor er de
medlemmer. Og alle medlemmer skal være medlem i forbundet.
Herefter blev regnskab enstemmigt godkendt.
•

Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen som blev enstemmigt vedtaget:
Fremover gælder medlemskab frem til 31.januar året efter – således man kan fiske fra
16-31.januar på sidste års fiskekort – dette er nødvendigt fordi BSF overgår til
opkrævning af medlemskab via DSF og dette udsendes ca. 20. januar.

-Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9 Nicolai Parbst - genvalgt
9 Jan Ottesen - genvalgt
9 Per Frost Vedsted - genvalgt
• Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer.
9 Per Hougaard, bestyrelses suppleant - genvalgt
9 Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant - genvalgt
9 Poul Møller, revisor - genvalgt
9 Niels Jørgen Ottesen, revisor – genvalgt
9 Sv.E. Sjællander, revisor suppleant – genvalgt
9
• Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens oplæg blev enstemmigt vedtaget:

•

Eventuelt
9 Pokaler for årets største fisk
• Havørred – Henrik Møller 6,1kg
• Laks – Jesper Jacobsen – 10,4kg
• Gedde - Johannes Bigum – 125cm
• Junior – Laks – 6,6kg – Tobias Ottesen
9 Bestyrelsen opfordres til at se på det stigende problem med udskylning af
brinker mellem Bjerringbro og Ulstrup pga. svingninger i vandstand (turbiner
der åbnes og lukkes) sammen med den megen grøde. Brinkerne nedbrydes nu
hastigt.
9 Nye stryg bør ligge opstrøms Bjerringbro hvor der er mere fald på åen.
9 Vedr. det nye lokalplan forslag for området ved klubhuset: BSF har
overhovedet ikke været involveret – og vi påtænker ikke udbygning af
klubhuset.

