
Referat fra Generalforsamlingen i Dansk Surfcastingklub 28/9-2018 afholdt på 

                    Krakær Camping Djursland 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget 

5. Behandling af indkomne forslag (1 stk.) 

6. Valg til bestyrelse, på valg er Formand, Revisor, 2 bestyrelsesmedl. samt 1 suppleant 

7. Evt. 

 

 

1) Jim valgt til dirigent og John valgt til referent 

 

2) Per kom ind få flg.  

I sæsonen 2017-18 har vi siden DM på Sejerø deltaget i Nordsøcup med 12 deltagere fra DSK. 

For 22. gang blev der afholdt Nordsøcup. Igen i år 10.000kr i kontant til 1.præmie. Svære forhold 

med sandstorm og havskum. Næsten umuligt at fiske med 2stænger. Vinderen blev Niels Brämer 

med 4fisk og han fiskede på Strandgården.  Højeste placeringe til DSK blev en 3.plads til Henning 

med 2 fisk fra Houvig. Største fisk blev en Torsk på 47cm.  

 

Nytårskur afholdt ved Risskov og Sjælland med Ivar som ene mand fra klubben. Fisk var der ikke 

meget af, de fik en enkelt skrubbe, men om ikke andet så blev der hygget med madpakke og 

drikke. Det blev også afholdt i Nordjylland, dog ikke indsendt beretning herom. 

 

Specimencup 25-27/5 

I foråret havde Posten arrangeret Specimencup på Asnæs ved Kalundborg. Det så ud til at være et 

rigtigt fint fiskested og en Fin campingplads. Men desværre kun 4 tilmeldte, Steen og Jette samt 

Per og Rene. Så cuppen er udsat til efteråret. Vi regner med at gøre som i 2016 og arrangere det 

sammen med julefrokost i hytten ved Gjerrild strand. Dato herfor bliver d. 2-4 november. 

 

Pointcup 2017/18: 

Der har kun været 5 deltagere i dette års pointcup. 3 mindre end sidste år 

I Konkurrencen har det været Claus og John der har holdt fører positionen. Claus har for 2 år i træk 

fået en dominerende 1.plads med omkring 11 forskellige arter 

Præmieuddeling under evnt. 

 

Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidste GF;  

Thomas Bruun fra Vejle, Steen Christensen fra Nyborg og David James Lee fra Ålborg 

Velkommen til Jer i DSK. 

Flere har sidste år tilkendegivet at de ønsker at være medlem. Rodney og Lasse Kott, men har dog 

ikke hørt fra dem siden. 

Medlemstallet ligger nu på 39, mod sidste år 36, så vi er vokset lidt siden sidste år.  



Ingen udmeldte i år. 

 

Nyt fra DSF 

DSF har fået ny hjemmeside og jeg syntes den kører fornuftigt. For at gøre det nemmere at blive 

medlem har jeg fået os oprettet på fiskekort.dk og alt tilmelding og betaling til DSK foregår her 

igennem. 

DSF fortsætter med gratis medlemskab for nye medlemmer ved indmeldelse efter 1. august-

31.dec. 

Det vil sige at man først får en regning pr.1/1 

DSK følger DSF og hermed er det også gratis at melde sig ind i DSK i samme periode. 

Eneste minus er at jeg skal ind manuelt og ændre priserne 1.aug og igen 31.dec, så det er noget 

jeg skal huske, da det jo ikke skal være gratis hele året. 

Ved nye indmeldelser får hverken kasserer eller formand en advisering herom. Vi skal selv logge 

ind på DSF medlemside og kigge alle medlemmer igennem for at se om der er nogle nye navne. 

Har spurgt Anne Holbæk om ikke det kan lade sig gøre at få en advisering fra Fiskekort.dk og det 

kan ikke lade sig gøre,  så desværre skal formand eller kasserer logge ind på medlemssiden for at 

opdage at der er kommet et nyt medlem. Jeg vil forsøge at huske at gå derind mindst 1 gang om 

måneden. Det skulle gerne være således at nye medlemmer kontakter en fra bestyrelsen enten før 

eller efter indmeldelse, således at vi hurtigst muligt får introduceret de nye for surfcasting. Vi har 

desværre set nogle tilfælde hvor folk melder sig ind uden at kontakte nogen fra klubben først og så 

kan der jo gå noget tid inden man opdager at der er kommet et nyt medlem. 

 

Beretningen Godkendt. 

 

3) Regnskab 

Thor fremlagde det reviderede regnskab, som kom ud med - Kr. 2.368,55 i underskud 

 

Regnskab Godkendt. 

 

4) Budget for 2019 

Ingen kontingentstigning, vi fastholder Seniorer 600,00 kr. 

Budgettet blev åbnet igen med flg. satser for Ungdom (18-24 år) Kr. 465,00 og Familiemedlemskab 

800,00 kr. 

 

Godkendt  

5) Indkomne forslag: 

Arne: 

Der er kommet nye mindstemål på  Skrubbe og Ising 

Arne synes vi skal beholde de gamle mindstemål 

Debatten gik lystigt, og vi blev enige om at tage spørgsmålet op til næste generalforsamling 

  

 

 



6) Valg til bestyrelsen 

Per modtog genvalg som formand 

Peter W. modtog genvalg som revisor 

John modtog genvalg som bestyrelsmedlem 

Steen Kjær Valgt ind som bestyrelsesmedlem 

Kristian Ø modtog genvalg som suppleant. 

7) Evt. 

Per uddelte præmier til pointcuppen 

1 Claus 2143 Point 

2 John 961 Point 

3 Per 403 Point 

4 Peter W 156 Point 

5 Arne 129 Point 

Nyt medlem Steen Ole Christensen takkede for god modtagelse 

Stig: 

Burde der ikke være en deadline vedr. resultater til point cup, således de kommer hurtigere på 

hjemmesiden 

Der tilstræbes at der max går en uge. 

Jette uddelte surfcast mærker til at sætte på f.eks. bilen 

John takkede Steen for at tage initiativ til at få lavet trøjer med logo. 

Pet håber flere vil deltage i point cuppen 

Claus oplyser at Skagen havn er lukket for fiskeri de næste 2-3 år 

 

Jim takkede for god ro og orden. 

 

Referent 

John Christensen 


