Politiets Fiskeklub VIKTOR
Referat
Fra
Generalforsamlingen 2019.
Torsdag d. 28. marts 2019, kl. 1700.
Teglholmen 1-3, 2450 København SV.

Mødedeltagere: Bestyrelsen:
Formand "Kalle" Karl Kristian Jensen, Kasserer Kim Lundager, Egon Poulsen, Preben
Hytholm Jensen, Bent Hytholm Jensen, redaktør Morten Søndergård og Allan Scheller.
Afbud: Tonny Carstensen.
Diverse medlemmer.

Dagsorden

Emne/beslutning
Dagsorden i henhold til lovene:
A. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.
B. Beretning om klubbens virksomhed (Formandens- og
bådinspektørens beretninger).
C. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt
fastlæggelse af kontingent.
D. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal i henhold
til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Hvert fremmødt medlem må medbringe 2
skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til
afstemning om kendte forslag.
Indkomne forslag pt:
1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig
godtgørelse til Formanden, næstformanden,
bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr.
3000.2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at
kassererens godtgørelse udgør kr. 4000.-.
3. Bestyrelsen foreslår, at redaktøren i 2019 modtager en
godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes
d. 1. i hver måned. Max. 12 stk.

Ansvarlig

4. Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en styrepultsjolle
m. påhængsmotor samt en bådtrailer. Beløbsgrænse
max 60.000 kr.
E. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende
år. Voksne 35,- pr md og juniore 25,- pr md.
F. Valg jfr. vedtægternes § 3. På valg er (for 2 årige
perioder) næstformand Egon Poulsen (villig til
genvalg), kasserer Kim Lundager (villig til genvalg),
bestyrelsesmedlem Allan Scheller (villig til genvalg).
G. Valg af suppleanter (1 år). Bestyrelsen foreslår at
Morten Elkjær og Tonny Carstensen begge vælges for
en periode for 1 år (villige til genvalg).
Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus
Andreasen som revisorer og Claus Søndergaard som
revisorsuppleant. (Alle er villige til genvalg).
H. Eventuelt. Bestyrelsen orienterer om nye regler for
fangstrapporter.
Pkt. 2. Valg af
dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Eskildsen, fra Københavns Politiforening,
som dirigent. Der var ikke andre forslag. Henrik Eskildsen valgt med
applaus.
Henrik Eskildsen modtog valget. Han konstaterede, at indkaldelsen var
sket rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og
beslutningsdygtig.

Pkt. 3. Beretning
om klubbens
virksomhed

Se vedhæftet skriftlig beretning v/formand "Kalle" Karl Kristian Jensen
og beretning om vores skib Viktor v/bådinspektør Lars Mogensen.
Dirigenten satte begge beretninger til debat og afstemning.
Begge beretninger blev uden yderligere debat godkendt med applaus.

Pkt. 4. Regnskab.
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet (der er vedlagt) for det
forgangne år for forsamlingen. Han opfordrede til, at de civile medlemmer
fik kontingentbetalingen sat ind som en fast betaling en gang årligt. Det
ville lette kassererens arbejde betydeligt.

Der var forslag om uændret kontingent, godkendt med applaus.
Regnskab og budget blev i øvrigt godkendt med applaus.
Pkt. 5. Indkomne
forslag.

De af bestyrelsen fremsatte forslag 1-3 og E, blev godkendt med applaus
uden bemærkninger.
Vedr. pkt. 4: Kim motiverede sit forslag vedr. jollen. Han ønskede, at
generalforsamlingen skulle tage stilling til om bestyrelsen kunne arbejde
videre med forslaget og eventuelt indkøbe en båd.
Der var forskellige spørgsmål til forslaget og der var en lille debat.
Der blev stemt om følgende:
Bestyrelsen arbejder videre med undersøge om der er et rimeligt behov
for indkøb af en jolle. Hvis dette behov forefindes, har bestyrelsen mandat
til at købe en jolle med en beløbsgrænse på 60.000,00 kr.
Ingen stemte imod. 8 stemte hverken for eller imod. 15 stemte for
forslaget.
Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 6. Valg – F – G
Til bestyrelsen blev følgende valgt som bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand, Egon Poulsen for 2 år.
Kasserer, Kim Lundager for 2 år.
Bestyrelsesmedlem, Allan Scheller for 2 år
Der blev valgt følgende suppleanter:
Morten Elkjær Søndergaard for 1 år.
Tonny Carstensen for 1 år.
Som revisorer blev valgt Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen. Claus
Søndergaard blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 7. Evt. – H
Bent Hytholm orienterede om de nye regler omkring fangstrapporter. Han
opfordrede til, at folk skulle i gang med anmelde nogle fisk. Preben Bo
arbejder stadig hårdt på sagen, men der er stadig enkelte tekniske
problemer, der forhåbentlig snart løses.
Bent fortalte ligeledes om en størtur i Poppelsøen igen i år. Det bliver
afholdt den 14. juni 2019. Det bliver endelig meldt ud i nyhedsbrevet.
Hans Kalledsø opfordrede til, at bestyrelsen ikke afholder mere end et
arrangement om dagen. Der var ligeledes en kysttur d.d og dette syntes
han ikke var særlig smart. Det blev taget til efterretning.

Pkt. 8.
Præmieoverrækkelse Der blev uddelt diverse krus og gavekort til diverse heldige modtagere,
ligesom der blev uddelt gavekort til hvervepræmie, årets skribent og
anmeldte fisk.
./. Se i øvrigt vedlagte præmieliste omkring de øvrige pokaler.
Pkt. 9.

Formand "Kalle" Karl Kristian Jensen
Referent Egon Poulsen.

