
 

GENERALFORSAMLING 2019 
SPORTSFISKEREN LANGELAND –  2.DECEMBER 2019 I KLUBHUSET 

REFERAT 

1. Velkomst v/ formanden. 

Referent: Johannes 

 

2. Valg af stemmetællere  

Janne og Kim blev valgt 

 

3. Valg af dirigent 

Ebbe blev valgt med applaus, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet iht. Vedtægterne: via aktivitetskalenderen og på hjemmesiden/Facebook. 

 

4. Formandens beretning 

Fmd. Michael Schultz sagde bl.a. i sin beretning:  Klubben kører! 

Klubaftener fortsætter som hidtil – se Aktivitetskalender 2020. 

Kystture og moseture fortsætter også som hidtil, og begge er gode traditioner og aktiviteter for 

både ældre og unge! 

30-års jubilæet for Langelandske Ørreddage forløb godt! Tak til alle! 

Vandplejeudvalget har haft smoltudsætninger som hidtil. 

Der er kommet 7 nye juniorer – det er meget glædeligt! 

Medlemskab af klub og forbund er gratis for juniorer, 10-18 år. 

Facebook og hjemmeside fungerer godt. 

DM i surfcasting 25.27.september 2020 afholdes på Langeland. Der forventes 20-25 deltagere, 

som indkvarteres i spejderhytten i Longelse Sønderskov. 

Vores relation til Bagenkop-projektet Shaws blev drøftet. Michael har kontakten. 

 

5. Beretning fra Udvalgene. 

Ørreddagsudvalget v/ Kim 

Poul var syg og Kim vikarierede – med kort varsel. 

30-års jubilæet blev flot afviklet med fin opbakning - også med deltagelse af lystfiskere langvejs 

fra! 

521 programmer blev solgt – det er ny rekord! Men ikke det helt store overskud.  

Samlet overskud på ca. 22.000 kr. 

 

 Vandplejeudvalget v/Bjarne Selvager 

I Tudserenden er udlagt sten, og de virker godt, både skjulesten og strømsten. Endvidere blev 



 
der udlagt 3 træstammer, som varierer strømmen. Der er nu 5 gydebanker. 

Bregnemoseløbet: Der er også her flere fine gydebanker. 

Fladmose/ Hellevad-projektet trækker i langdrag fordi den konsulent, der skulle udforme 

projektet, har for travlt pt. Vi mangler en pris på projektet, men vi må væbne os med 

tålmodighed. 

Vandråd: Bjarne er udpeget som repræsentant til Storebælt/Sydfyn-vandrådet, og der afholdes 

møde i december i de nye vandråd. 

Ungdomsudvalg v/Kim: Et sådan har vi ikke, men en gruppe af frivillige ( bl.a. Peter A, Bjarne, 

Kim og Poul) tager del i junior-arbejdet. 

Send gerne flere billeder til hjemmesiden. 

Sidste junioraften havde 7 deltagere. I januar måned laver Peter A. spinnere. I februar bindes 

simple ophængere. Pouls datter, Jane, har også givet tilsagn om deltagelse. 

Ligeledes vil Jim Schultz også gerne komme med bidrag til junioraftener. 

 

6. Kassererens beretning v/Nils 

Kontant indestående er 19.965 kr. 

Udgift til varmeapparat og HFI-relæ beløber sig til 20.075 kr. 

Ørreddagsregnskabet for 2019 blev omdelt og gennemgået. 

Ørredkassen har 349.022 kr. i obligationer. 

Ørredkassen har pr. 1/10 2019: 152.702 kr. 

Klubkassen har pr. 1/10 2019: 52.770 kr. 

Klubbens regnskab blev omdelt.. 

Regnskabet er revideret og underskrevet, og den oplyste beholdning er kontrolleret og fundet 

til stede. 

Det reviderede regnskab 2019 for Klubben og Ørredkassen blev godkendt af 

Generalforsamlingen. 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent for 2020 er uændret 720 kr. for familiemedlemmer, og 630 kr. for seniorer. 

Opkræves i januar 2020 og betales inden 1.februar 2020. 

 

8. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Nils W. Hansen – blev genvalgt med applaus 

Leif Sørensen -   blev genvalgt med applaus 

Trine Næhr – blev genvalgt med applaus. 

 



 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Kim Mathiesen og Mogens Sjøgård blev valgt som suppleanter. 

 

11. Valg af revisor 

Revisor er på valg hver andet år, dvs. 2020 næste gang. 

 

12. Valg af revisorsuppleant 

Allan Meyer blev valgt. 

 

13. Eventuelt 

Logoet på gavlen er rusten og trænger til istandsættelse. Kim arbejder videre med det. 

Til slut takkede formanden for ”god ro og orden”!  

Og så var der gløgg, æbleskiver og præmieuddeling! 


