
Generalforsamling i DSK 2019-09-27 

Korsør Camping 

  

Referent: Peter Østrup Jensen 

  

A: Valg af dirigent 

Jim Pedersen takker for valget, og fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

  

B: Formandens beretning  

I sæsonen 2018-19 har vi siden DM på Djursland afholdt  
 
Specimencup 2/11-2018 ved Gjerrild strand. 
Denne Specimencup var erstatning for den der blev aflyst i foråret 2018. 
I lighed med 2016 blev der afholdt julefrokost for de medlemmer der havde lyst. Deltagelse i 
Specimencup var ikke et krav for at deltage i julefrokosten. 12 medlemmer kom fredag og deltog i 
spisningen. Dagen efter startede vi fiskeriet kl.10 med 7 hold fordelt lige nedenfor huset. 1.plads: 
Per/René  
2.plads: Post/Thor, 3.plads Palle/John 
 
23. Nordsøcup sidste lørdag i oktober med 10 deltagere fra DSK. 
Igen i år 10.000kr i kontant til 1.præmie. 103 deltagere i alt. 
Vinder blev en tysker med 37fisk, Henning fik 3.plads med 22 fisk. Der blev fanget 762fisk, hvilket 
må siges at være i den høje ende. 
 
Nytårskur afholdt ved Kjul strand i nordjylland , Risskov og Sjælland. Fisk var der ikke meget af, 
men der blev hygget og ønsket godt nytår. 
Jeg selv var ude d.28/12 ved Grenå molen og fiskede frem mod mørket og 1-2timer i mørke, det 
bed rigtig godt og det blev til mange tykke isinger og skrubber. Ingen torsk som jeg havde håbet 
på. En enkelt lokal fik vist omkring 30 pæne fladfisk.  
 
Specimencup 24-26/5-2019 ved Halk Camping, hvor vi fiskede på Hejsager strand. 
11 personer deltog, Jim fiskede alene. Per og René førte 1. halvdel, men Post og Thor kom stærkt 
efter i 2. halvdel. Der blev fanget mange pæne fladfisk og hornfiskene var mest tilstede i 1.halvdel.  
Post/Thor fik 1.pladsen efterfulgt af Per/René og Steen/Uwe.  
 
Pointcup 2018/19: 
Der har været 9 deltagere i dette års pointcup med kun Jim der deltog på Sjællands siden. 
Præmieuddeling under evnt. 
 
Vi har fået hele 10 nye medlemmer siden sidste GF;  
Bent Mouritzen fra Herning, Frank Linnemann fra Nyborg, Ole Hansen fra Nyborg, Henrik 
Mikkelsen fra Brovst, Milton Christensen fra Hjørring, Maybritt Pedersen fra Hjørring, Bo 
Flemming Hansen fra Ålborg, Uwe Bartikowski fra Flensborg, Henrik Jepsen fra Nørre Snede samt 
Peter Villadsen fra Århus.  
Velkommen til Jer i DSK. 
Medlemstallet ligger nu på 48, mod sidste år 39, så vi er vokset lidt siden sidste år.  



1 udmeldt i år (Jeppe fra Sorø). 
Bue har bedt om at blive fjernet fra instruktørlisten, så p.t. har vi kun Bent Andersen på 
Nordjylland. 
 
Nyt fra DSF 
Ikke så meget nyt der vedrører os. Syntes det forløber fornuftigt med indmeldelse under 
fiskekort.dk 
De har nu gjort det muligt at man får en notifikation når der er et nyt medlem der melder sig ind 
eller ud. 
DSF kører stadig med gratis kontingent, hvis man indmelder sig efter 1.August og betaler for 
efterfølgende år. Derfor fortsætter vi også med gratis kontingent efter 1/8 og frem til 31/12. 
Som tidligere nævnt er det eneste minus at jeg selv skal logge ind på fiskekort. Dk og ændre 
satserne 1/8 og 1/1. Det er ikke sikkert at jeg lige får det gjort præcis på denne dato, men sætter 
en reminder til mig selv. 
Et nyt medlem har gjort mig opmærksom på at han ikke kan se kontingentsatsen nogen steder, da 
der jo står 0kr på fiskekort.dk. Derfor bliver vi nok nødt til at skrive kontingent satserne på 
hjemmesiden i stedet for kun at henvise til fiskekort.dk 
Vedr. forslag fra sidste års GF omkring mindstemål. Den eneste regulering vi har foretaget os i 
klubregi er at nedjustere skrubbe fra 25,5cm til 25cm. Ellers følger vi tidligere mindstemålstabel. 
Vi har lovet at tage det op til debat igen i år, men hvis alle er tilfredse med de mindstemål vi 
bruger er der ingen grund til yderligere debat omkring dette emne. 
 

– Beretning enstemmigt vedtaget 

  

C: Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

– enstemmigt vedtaget 

  

D: Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget 

Uændret kontingent vedtages 

Budgettet vedtages 

  

E: Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

  

  

F: Valg til bestyrelse 

                       

Erik Thorsbjerg genopstiller og vælges som kasserer. 

Palle Mikkelsen genopstiller og vælges. 

Peter Østrup Jensen genopstiller og vælges. 

Per Stouby genopstiller og vælges som revisor. 

Christian Ørsted Pedersen genopstiller og vælges som suppleant til bestyrelse. 
 

G: Eventuelt 

Præmieuddeling ved formand Per Loft Højsgaard: 

  

Pointcup: 



1 Steen Christensen, 2 Per Højsgaard, 3 Uwe Bartikowski, 4 John Christensen, 5 Jim Petersen, 6 

Arne Jørgensen, 7 Rene Mortensen, 8 Palle Mikkelsen, 9 Peter W Nielsen. 

  

Der opfordres til at deltage i Dirks arrangementer. 

 

Der opfordres til at overveje emner til påskyndelse af Dirks bidrag.  

 

Der blev diskuteret om der var mulighed for at afholde et surfcast seminar i en af de næste sæsoner. 

Bestyrelsen undersøger nærmere 

 


