Referat af generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2018 kl. 1700 i Sports- og
Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand
Flemming Hedegaard Petersen.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen.
Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen, Henning Schmidt, Klaus
Knudsen, Jens Ole Kristiansen og Jørgen Mains,
Bestyrelsesmedlem Jacob Staal Trust-Anderberg forhindret at møde.
-------Indledningsvis bød formanden Claus Søndergaard velkommen til
generalforsamlingen i Lucius 96 og takkede Flemming Hedegaard Petersen for at
stille lokale til rådighed for generalforsamlingens afholdelse.
Herefter overgik vi til generalforsamlingens dagsorden.
-------Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Hedegaard Petersen som dirigent. Forslaget
enstemmigt vedtaget.
Referent udpeget.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet, 14 dage før, idet GF var indvarslet på hjemmeside d. 220218.
Ingen indsigelser vedr. afholdelse/indvarsling af generalforsamlingen.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. Dirigenten nævnte, at den samlede
bestyrelse var på valg.
Ingen forslag og ingen medlemmer mødt med fuldmagter.
---------Ad dagsordenens pkt. 2 – Bestyrelsens beretning.
Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsen, hvor formanden Claus Søndergaard
aflagde bestyrelsens beretning.
Formanden beretning indsat herunder:

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017.
Velkommen tl generalforsamlingen i Sports- og Lystiskerforeningen Lucius 96.
Det er dejligt at se, at så mange af de faste deltagere har fundet td tl at
deltage i mødet.
Efter sidste års generalforsamling har eestyrelsen fortsat klueareejdet med eer
Stg som kasserer, Jacoe Staal som nsstormand og undertegnede som
formand. Året er heldigvis forløeet uden de store proelemer, og eestyrelsen har
ikke set sig nødsaget tl at afolde egentlige eestyrelsesmøder, men har i
stedet erugt lidt af tden – ikke meget – men lidt tl at komme ud og fske og
nyde naturen.
Der har ikke vsret arrangeret klueture i løeet af året 2017, og hvis jeg skal
underholde med diverse fsketure tl de ferske vande, så kan det meget hurtgt
gå hen og elive en kort eeretning. Men heldigvis har medlemmer i løeet af året
revet nogle flotte aeorrer, og der er da også elevet fanget en del gode gedder
og en enkelt psn rimte. Men overordnet set, så er de ferske vande ikke elevet
overrendt af klueeens medlemmer. Men det kan vsre, at 2018 eliver året, hvor
det rigtg går løs..
--Klueeens medlemmer tsller 133 seniorer, 1 junior og 4 familiemedlemsskaeer,
hvilket er nogenlunde status quo i forhold tl sidste år.
Klueeens faciliteter er stadig forankret i SU. SU har fået en ny, yngre eestyrelse,
der har kastet sig ind areejdet med stor energi. Den nye eestyrelse havde
indkaldt tl formandsmøde, der elev afviklet oktoeer 2017 med deltagelse af
reprssentanter fra hovedparten af de store klueeer i SU. Således var ca. 50%
af medlemmerne reprssenteret ved mødet.
Baggrunden for mødet var desvsrre lidt dystert, og eestyrelsen ser med alvor
på SU`s fremtd. De vigtgste punkter på mødet var:

- eudgettet er optmeret – diverse faciliteter, havneaftaler, forsikringer mv.
er gennemgået og rettet tl.
- SU har 24 faciliteter. 14 eåde i ferskvand, 7 i saltvand og en trailereåd.
Der er lige køet en lskker Shetland 536 med en 40 hk motor tl Vedesk.
Desvsrre er nogle af faciliteterne i dårlig fatning, og eestyrelsen
overvejer at flytte eller lukke nogle af stederne. Specielt med interesse for
Lucius` medlemmer er der for nuvsrende desvsrre ikke udsigt tl, at SU
får stykket i Tryggevslde Å tleage.
- SU har ca. 1.700 medlemmer, heraf er kun de 13 juniorer! Bestyrelsen
oplyste, at man for 145 kr om året får adgang tl meget fskevand. I den
foreindelse var der en lsngere snak om klueeernes
medlemsindeeretning tl SU. Alle foreningerne elev opfordret tl at
gennemgå deres respektve klueeers medlemsantal, så der elev eetalt for
korrekt antal tl SU.
- Bestyrelsen overvejer at lave en udskiftning af de ca. 1.800 nøgler og 30
hsngelåse. Umiddeleart vil det koste kr. 55.000,- Nsrmere herom
senere.
- Bestyrelsen efterlyste en større involvering fra klueeerne. Situatonen i SU
er alvorlig. Der savnes folk tl alt fra eådinspektør tl deltagelse i diverse
udvalg. Jeg vil derfor gerne eenytte lejligheden tl at opfordre
medlemmer i Lucius tl at kontakte mig, hvis de har td og overskud tl at
gøre en frivillig indsats i SU.
Der er i skrivende stund endnu ikke indkaldt tl generalforsamling i SU, men den
plejer at elive afoldt i starten af april.
Bestyrelsen vil gerne takke eolitets Fiskeklue Viktor for det gode
sammenareejde gennem året - også en stor tak tl Flemming edegaard, der
igen i år har vsret eestyrelsen en stor hjslp, idet han har sørget for alt det
praktske i foreindelse med afoldelsen af generalforsamlingen.

Jeg vil som altd slutte med at ønske alle medlemmer et rigtgt godt fskeår. Jeg
håeer, at medlemmerne vil gøre god erug af faciliteterne og komme ud og få
nogle gode oplevelser, samt gøre 2018 tl et skslssttende år..hø hø
Knsk og ersk.

eå eestyrelsens vegne
Claus Søndergaard, Formand

Beretningen blev herefter sat under debat, hvor fordelene ved medlemskabet af SU
diskuteret, herunder faciliteter og bookingsystem.
Særligt blev diskuteret udfordringer i SU med manglende involvering fra medlemmer
i bestyrelsesarbejde og vedligeholdelsesarbejde med bådfaciliteter.
Da der ikke var flere bemærkninger, blev beretningen godkendt.
-----------Ad dagsordenens pkt. 3 – Regnskab fremlægges til godkendelse.
Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, Per Stig Andersen, der fremlagde
regnskabet for 2017. Regnskabet omdelt.
Lucius 96 havde indtægter på 20.227,50 DKK. Der var afholdt udgift til SU på
20.227,50 DKK, udgift til generalforsamling på 550,00 DKK, hvorefter
egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 311,00 DKK.
Regnskabet revideret og underskrevet af revisor Henning Schmidt.
Stigende udgifter SU beroede på mindre medlemsfremgang.
Regnskabet sat til debat.
Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.
---------Ad dagsordenens pkt. 4 – Indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen indkomne forslag.
-----------

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af bestyrelse.
Dirigenten opregnede, at bestyrelsen på 3 personer er på valg hvert år, og at
bestyrelsen konstituerer sig selv. På valg var Claus Søndergaard, Per Stig Andersen
og Peter Dalegaard.
Claus og Per villige til genvalg.
Formanden oplyste, at Jacob Staal Trust-Anderberg genopstillede..
Der var ikke andre kandidater, hvorefter Claus Søndergaard, Per Stig Andersen og
Jacob Staal Trust-Anderberg blev valgt til bestyrelsen, der straks konstituerede sig
med Claus Søndergaard som formand, Jacob Staal Trust-Anderberg som
næstformand og Per Stig Andersen som kasserer.
-----------Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af 2 revisorer.
Dirigenten opregnede, at de to revisorer er på valg hvert år, og at mindst den ene skal
vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.
Henning Schmidt var villig til genvalg.
Formanden tilkendegav, at Jens Møller Jensen var villig til genvalg. Ingen andre
kandidater. Jens Møller Jensen og Henning Schmidt herefter valgt som revisorer.
-----------Ad dagsordenens pkt. 7 – Eventuelt.
Under eventuelt blev der diskuteret ferskvandsfiskeri, og herunder blev klubbens
vigtighed og medlemmernes unikke adgang til de mange SU-faciliteter diskuteret.
----------Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen,
hvorefter mødet blev hævet.
Per Stig Andersen,
referent.

