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REFERAT 

Velkomst ved formanden. 

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte. Som noget nyt kunne vi byde Peter Viggo velkommen, han 

var med online fra Norge. Det var Karen Cortsen der havde sat det op og det er nok noget vi skal gøre mere 

brug af i fremtiden. Det fungerede fint. Der var 4 afbud 2 pga. corona 

Valg af stemmetællere. 

Janne Carlsen og Margit Nielsen 

Valg af dirigent. 

Ebbe Pranger-Rasmussen 

 

Formandens beretning: 

Klubben har kørt på meget lavt blus pga. Corona. Der har dog været lidt aktivitet. 

De fleste af kystturene er, trods lavt deltager antal, blevet afholdt og en enkelt mosetur er det også blevet til. 

Derfor håbede bestyrelsen og jeg at der bliver et stort fremmøde på generalforsamlingen. Vi skal have 

klubben op at køre igen!! - og jeg håber på at vi kan gøre det i fællesskab. Hvordan må vi finde ud af.  

Jeg tænker at vi i starten af det nye år laver en hyggedag hvor vi alle kan komme med ideer til hvad 

medlemmerne kunne tænke sig af aktiviteter fremover. 

De aktiviteter vi har nu for jer medlemmer, trods Corona, er klubaftener, kystture,  

1 mosetur, en klubbåd der kan benyttes frit og er der ørredudsætning i de langelandske vandløb, hvor vi 

gerne ser mange til ”skarvvagt”.Vi savner stadig medlemmer der deltager i disse arrangementer. 

Jeg har læst tidligere beretninger, helt tilbage til 2008 og det gennemgående tema er: 

 Hvad kan vi gøre for at få medlemmer til at være mere aktive på de ovennævnte punkter? 

 Hvad skal der til for at få en tilbagemelding fra jer om hvad er interessant at deltage i/til. 

Det er jo frit for alle at komme med en ide – og får selvfølgelig hjælp til at udføre den. 

Jeg har den klare holdning at det er medlemmerne der holder aktivitet i foreningen og det er bestyrelsen og 

udvalgene der skaber rammerne for hvad vi er for en forening. 

De Langelandske Ørreddage kommer op at køre igen som altid den sidste hele weekend i april. Hvor er det 

dejligt. Der er god tilslutning /deltagelse i ørreddagesudvalget. 

Vi er PT ca. 110 medlemmer tallet er aldrig konkret da familiemedlemskaber kan rumme flere 

medlemmer/børn  end vi har navne på/registreret. 

Jeg vil godt takke bestyrelsen for det arbejde de har udført de sidste 2 år.  

Der har været en vedholdenhed fra Leif og Nils til at holde klubhuset åben for hvem der skulle dukke op – de 

har været der hver aften – respekt for det!!! 

Allan Meyer har været og stadig er en god aktiv forgangsmand for vores klubbåd også i.f.m. købet af den 

nye. Tak for det Allan. 
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Vi skal sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer.  

Lasse Kræmmer der som nok det yngste medlem i vores bestyrelsestid. 

Lasse gik ind i arbejdet med ungt friskt sind og bidragede altid med god viden. 

Han satte sig ind i tingene. Tak til dig Lasse. 

Jeg kan huske Brian B Nielsen helt tilbage fra da vi havde fuld knald på med juniorerne, vi er tilbage før år 

2000.  Jeg ved ikke hvem af os der først kom i bestyrelsen men mange år er det blevet til. Tak til dig Brian 

Begge har ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så vi sender dem en varm hilsen og et par 

gode flasker. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Beretning fra udvalgene: 

 Ørreddagesudvalget. Orientering ved Poul Pedersen 

Ørreddagene 2022 er en realitet og den skal have et ordentligt skud. Det kan gøre at overskuddet 

måske ikke bliver så stort. Overskuddet deles ligeligt mellem ørredkasse og klubkasse. Ørredkassen 

står for udgifter i.f.m. vandpleje generelt. Klubkassens andel går til drift og juniorarbejde.Der er 

kommet fint med præmier ind trods nogle af vores sponsorer ikke længere er der mere. Corona har 

desværre gjort at nogle firmaer/butikker har måttet lukke. Vi glæder os alle til ørreddagene og håber 

på et stort fremmøde. 

Beretningen blev godkendt. 

 

 Vandplejeudvalget. Orientering ved Bjarne Selvager 

Der er stadig masser af arbejde med forbedringer af vores ørredbærende vandløb her på Langeland. 

Vi har desværre måtte konstatere at det manglende regn i efteråret og vinteren har været en stor 

udfordring for ørrederne, der har ikke været den fornødne mængde vand til at de kunne gå op som de 

plejer. Der skal laves en plan for hvilke løb vi skal koncentrere os om, sensommer/efterår er den 

rigtige tid at arbejde med vandløbene på. 

 

Et nyt tema i vandpleje kan være at se på muligheden for at arbejde ud fra kysten. På udvalgte steder 

kan man med fordel lægge sten og plante ålegræs for at give skjul til smolt og andre småfisk, altså 

forbedre forholdene for ørrederne omkring Langeland 

Beretningen blev godkendt. 

 Ungdomsudvalg. Orientering ved Michael Schultz 

Der har ikke været nogen junior aktivitet og derfor intet at berette. 

Der blev spurgt ind til hvad der kunne gøres for at få gang i juniorarbejdet igen, 

Løsningen kunne være at der er nogle medlemmer i klubben der laver en styregruppe der finder ud af 

hvad der skal til. Det bliver taget op på først komne bestyrelsesmøde. 
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 Klubbåd: Orientering v/ Allan Meyer. 

Klubben har i omkring 20 år haft en båd til rådighed til klubbens medlemmer. 

2021 blev den gamle solgt og en nyere indkøbt.  

Alle medlemmer kan benytte sig af båden og i øjeblikket er det gratis at låne den, der er kun benzin 

udgifterne at betale. Nye brugere skal have et orienteringsmøde om brugen af båden, udstyr m.m. 

Der er på FB oprettet en gruppe og en kalender vedr. ”Sportsfiskeren Langeland Båd” 

 

 Havudvalg: 

Da der ikke har været nogen aktivitet i udvalget blev det enstemmigt besluttet at nedlægge udvalget. 

Det kan dog oprettes igen hvis der er behov for det.  

 

Kassererens beretning: 

Pga. afbud fra kassereren tog den ene klubbens revisorer, Kim Mathiessen over og fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

Fastsættelse af kontingent: 

Det blev enstemmigt vedtaget at hæve seniorkontingentet fra 650.- kr. til 700.- kr. årligt. 

Dette vil først virke fra 2023. 

Fordeling er således (2023) 250.- kr. til Sportsfiskeren Langeland og 450.-kr. til Forbundet. 

 

Behandling af indkomne forslag. 

Forslag til Sportsfiskeren Langelands generalforsamling lørdag d.5/3 2022  

Forslagsstillere: 

Poul H. Petersen, Bjarne Selvager Hansen samt Kim Skovgaard Nielsen  

Forslag 1: 

Idet generalforsamlingen anerkender det store arbejde Ørredags udvalget har lavet i mange år, slår den 

samtidigt fast at formålet med Ørredkassen er, at ophjælpe ørred og fiskebestande i primært langelandske 

vandløb mm. samt fiskepleje i og omkring havet. 

Det har i mange år været praksis at overskuddet fra ørreddagene deles ligeligt mellem Ørredkassen og 

klubkassen. Klubkassens tilskud hovedsaligt til ungdomsarbejde. 

(PS!! Det er hvad vi i alle årene har lovet dem der sponsorerer præmier til Ørreddagene.) 

Det betyder at Ørreddagskassens penge udelukkende bruges til ovennævnte formål, ellers kræves der en 

generalforsamlings beslutning. 

Forslaget er en præcision af hvad der allerede står i vedtægterne § 11 og derved blev forslaget trukket 

tilbage 
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Forslag 2: 

Der skal i banken være 3. underskrifter for at kunne hæve i Ørredkassen.  

Forslaget er en præcision af hvad der allerede står i vedtægterne § 7 og derved blev forslaget trukket 

tilbage 

Forslag 3: 

Formand og kasserer skal kunne fremvise rene straffeattester samt børneattester. 

Foreningen kan ikke indhente en offentlig straffeattes. 

Der skal være børneattester på alle der arbejder med mindreårige i foreninger. Der er klar lovgivning på 

dette område. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

Forslag stillet af bestyrelsen: 

Forslag om at Sportsfiskeren Langeland melder sig ud af Odense Å Sammenslutningen. 

(Vi betaler omkring 4500.- kr. i årlig kontingent) 

Bestyrelsen har en fornemmelse af at klubbens medlemmer ikke benytter fiskeri i Odense Å særligt meget og 

vil i stedet refundere dagkort for de medlemmer der benytter Odense Å. 

 

Der var stor modstand mod bestyrelsens forslag, det viser sig at flere medlemmer fisker i Å’en og vil også 

gerne i fremtiden lave nogle klubture til Odense Å. 

 

Forslaget blev trukket tilbage. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Valg af formand: 

Michael Schultz   

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Anders L Hansen 

Poul H Petersen 

Kim Skovgaard 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

Kim Mathiesen  

Allan Meyer 
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Valg af revisorer: 

Kim Mathiessen 

Carl Jørgensen 

 

Valg af revisor suppleant:  

Torben Kristensen 

 

 

Eventuelt: 

Punktet Hjemmeside og Facebook skal være et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøder og 

generalforsamling. Der skal oprettes en gruppe der samler op på informationer, grupper inden for klubben, 

hvem er administratorer, konkurrencer m.m. 

 

Referent: 

Ida Maria Schultz 

 

Tak for en god generalforsamling. 


