Referat fra generalforsamlingen i Dansk Surfcasting klub afholdt på Sejerø
d.22/9-2017
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Fastlæggelse af Kontingent og godkendelse af budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg til bestyrelse, på valg er Kasserer, Revisor, 3 bestyrelsesmedlemmer samt
suppleant
7: Eventuelt

Punkt.1: Valg af dirigent og referent
Jim blev valgt som dirigent og John som referent
Punkt 2. Beretning:
Per bød alle velkommen
I sæsonen 2016-17 har vi siden DM på Als deltaget i Nordsøcup med 11
deltagere fra DSK.
For 21. gang blev der afholdt Nordsøcup. Igen i år 10.000kr i kontant til
1.præmie.
Der blev ikke fanget meget, 29stk i alt.
Det blæste godt og der var en rigtig god brænding og det var svært at holde
bunden med ankerlodderne. Igen i år var det en tysker der løb med sejren,
Alexander Dorow løb med 1.præmien med 3 fisk, og de højeste placeringer til
DSK blev en 4.plads til Ivar med 2 fisk. Største fisk blev en Torsk på 51cm.
Nytårskur afholdt ved Risskov, Sjælland og Nordjylland, fint med fangster de
fleste steder og om ikke andet, så blev der hygget med god madpakke og
drikkelse.
Lystfiskeriets dag d.15/5
I år var der ingen der stillede op til arrangementet og det er fair nok, da det jo
sjældent lokker mange nye medlemmer til.
Specimencup 26-28/5
I foråret havde vi arrangeret Specimencup på Agger Tange, 14 mand tilmeldt.
Fin campingplads og rigtig fint vejr, bare ikke fiskevejr. Claus havde tilbudt at
stå for aftensmaden fredag aften med tarteletter og høns i asparges. Til

dessert havde han medbragt sø kogte rejer, brød og mayonnaise, og smagte
fantastisk.
Det var ikke mange fisk der blev fanget, kun 3 hold fangede fisk og det var de
3 hold der fik præmier. Trods en meget ihærdig indsats fra alle hold.
Vindere blev Palle og John
2 plads til Jim og Claus
3 plads til Steen og Jette
Pointcup 2016/17:
Der har været 8 deltagere i dette års pointcup. 1 mindre end sidste år
I Konkurrencen har det været Claus der har haft en dominerende 1.plads med
omkring 12 forskellige arter
og ovenikøbet med ny danmarksrekord i Søtunge fra kyst på 45cm
og ny pointrekord med en samlet score på 2143.
Præmieuddeling under evt.
Efterlyser lidt flere medlemsberetninger.
Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidste GF;
Jette er blevet meldt ind samt en Villy Schmidt fra Støvring og Karsten
Vestergaard fra Vemb som (Kender Henning). Velkommen til Jer i DSK
Medlemstallet ligger nu på 36, mod sidste år 38, så 5 er udmeldt siden sidste
år.
Navnene på dem der er udmeldt er Hugo Skov, Kenneth Pedersen, Torben
Albrechtsen, Søren Dalager, Jan Schmidt.

opråb:
Når i logger ind på DSF medlemsside har i muligheder for at kontrollere Jeres
adresse, mail tlf. nr. osv.
I skal så vidt det er muligt selv sørge for at kontrollere at disse oplysninger er
korrekte og holde dem ajour.
Jeg vedligeholder ikke både denne liste og vores eget Excel ark, medmindre i
sender de korrigerende oplysninger til mig
Når jeg sender mail til alle medlemmer er det via DSF, så det er den adresse
der er oplyst til forbundet jeg sender til. Der er en der har en ugyldig
mailadresse (Michael Ammekilde), så han har ikke fået adresselisten
Sidste år fortalte jeg at jeg havde snakket med Mads Hussing og at han vil lave
et program omkring Surfcasting, jeg har ikke hørt mere fra ham og jeg vil ikke

presse ham da han sikkert har andre gøremål.
Så det må komme når han ønsker det.
Nyt fra DSF
DSF har siden sidste år arbejdet på at give hele DSF digitale platforme en
modernisering.
Det være sig nye forretnings og kommunikationsværktøjer, nyt
administrationssystem, fiskekort.dk med tilhørende app og sportsfiskeren.dk
Alle kasserer og formænd har fået muligheden for at tilmelde sig et
introduktionskursus til den nye digitale platform, der bliver lanceret d.15.okt .
Thor og jeg havde valgt ikke at deltage, da jeg ikke forventer at det bliver så
svært at sætte sig ind i de nye ting.
På DSF hjemmeside er der under sektionen surfcasting ikke lavet nogen
henvisning til DM 2017, samt ej heller beretning fra 2016 eller link hertil. Det
skulle der gerne gøres noget ved, så vi er mere synlige.
Godkendt.
Punkt 3. Kassererens beretning
Thor fremlagde det reviderede regnskab.
Klubben kom ud med et overskud på Kr. 3.882,76
Kristian syntes regnskabet var fint, men ville gerne have noget at
sammenligne med, f.eks. en liste fra de tidligere års overskud/underskud
Thor ville gerne prøve at lave en liste, og medbringe den for eftertiden.
Regnskab Godkendt
Punkt4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
Budget 2016/2017
Kontingent fortsætter uændret på Kr. 600,00
Godkendt
Punkt 5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag
Punkt 6. Valg til bestyrelse

På valg er:
Kasserer: Erik Thorsberg
Bestyrelsesmedlem: Peter Østrup
Bestyrelsesmedlem: Palle Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Anders Post
Revisor: Per Stouby (modtager gerne genvalg)
Suppleant: Kristian Ørsted
Alle modtog genvalg
Punkt 7. Eventuelt
Pointcup:
Per uddelte præmier
til vinderne.
Resultatsummering

Point

Navn Dato:
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Arne uddelte på sektionens vegne den flotte statuette ”Drømmen”
Som gives til en person som har gjort noget ekstraordinært i årets løb

Denne gang gik den til Posten
Posten takkede og ønskede at dele den med Kristian, som ikke kan modtage
den da han sidder i sektionen.
Herefter havde Arne og Kristian aftalt at lave en form for handicap når vi taler
om præmieuddelingen i kastekonkurrensen til DM (ikke den kombineret)
Kristians hustru havde ønsket dette da Kristian slæbte for mange fiskestænger
og hjul med hjem ;-)
Der tages udgangspunkt i hvad deltagerne har kastet i årets løb og divideret
med en faktor. 1, og som er 1 ved nye kastere.
Der laves en ny liste hver år, således den er opdateret.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent
John

