Referat af generalforsamling tirsdag d. 18. marts 2019 kl. 1700 i Sports- og
Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos formanden
Claus Søndergaard Nielsen.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen.
Herudover var fremmødt Jens Møller Jensen, Jens Ole Kristiansen og Jørgen Mains,
Bestyrelsesmedlem Jacob Staal Trust-Anderberg og revisor Henning Schmidt var
forhindret i at møde.
-------Indledningsvis bød formanden Claus Søndergaard velkommen til
generalforsamlingen i Lucius 96, hvorefter vi overgik til generalforsamlingens
dagsorden.
-------Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jens Møller Jensen 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. 260219.
Ingen indsigelser vedr. afholdelse/indvarsling af generalforsamlingen.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. Dirigenten nævnte, at den samlede
bestyrelse var på valg.
Der forelå forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. 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 2018.

Velkommen til generalforsamlingen i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96. Det
er glædeligt at se, at så mange af de faste deltagere har fundet tid til at deltage i
mødet.
Bestyrelsen har efter den seneste generalforsamling fortsat klubarbejdet med Per Stig
som kasserer, Jacob Staal som næstformand og undertegnede som formand. Året er
heldigvis forløbet uden de store problemer, og bestyrelsen har derfor ikke set sig
nødsaget til at afholde egentlige bestyrelsesmøder, men har i stedet været lidt ude og
fiske.
Der har ikke været arrangeret klubture i løbet af året 2018, og der er umiddelbart
ikke planer om klubture til ferskvand i 2019, medmindre der fra medlemmerne
udtrykkes et ønske herom. Erfaringsmæssigt har det været svært at få medlemmerne
til at deltage i ture arrangeret af klubben. De fleste ønsker nok at tage ud og fiske,
når det passer i deres respektive program..
Men der er da heldigvis medlemmer, som i løbet af året har været ude og lufte grejet.
Det har heldigvis udmøntet sig i nogle gode fisk fra de ferske vande. Der er blandt
andet fanget nogle fine gedder under urbant fiskeri - i blandt andet Kastellet og
Damhussøen.
Fine sudere og karusser har været oppe og vende, og traditionen tro, er der også
fanget nogle rigtig flotte aborrer. Men som altid er der jo et sort får i flokken! Vi må
desværre konstatere, at årets største aborre på flotte 1.790 gram er fanget i
...saltvand...af bestyrelsens kasserer! Forholdet er naturligvis blevet påtalt.
--Klubben har i alt 144 medlemmer fordelt på 140 seniorer og 4 juniorer, hvilket er
nogenlunde status quo i forhold til sidste år.
Klubbens faciliteter er stadig forankret i SU. SU har i år undladt at indkalde til
formandsmøde, formentligt i erkendelse af, at der gennem årene har været mindre og
mindre tilslutning til dette.
Desværre har den samlede bestyrelse i SU valgt at trække sig efter
generalforsamlingen onsdag den 3. april 2019, kl. 19.30. Bestyrelsen opfordrer

klubberne til i fællesskab at finde kræfter, der kan løfte arbejdet i SU i de kommende
år. Alternativt skal der tages beslutning om afvikling af SU.
Det er naturligvis en dyster udmelding, men bestyrelsen efterlyste allerede sidste år
større involvering fra klubbernes medlemmer. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden
til at opfordre medlemmer i Lucius til at deltage i SU`s generalforsamling, hvis de
har tid og overskud til at gøre en frivillig indsats i SU. Ved eventuelle spørgsmål til
bestyrelsesarbejdet kan formand Michael Boysen eller undertegnede kontaktes.
Indtil andet er besluttet står faciliteterne i SU jo stadig til medlemmernes rådighed.
Heldigvis eksisterer SU stadig, og bestyrelsen har efter støtte fra Nordea Fonden
indkøb 2 stk. Kegnæs 470 HT med forventet levering ultimo april/primo maj. Jollerne
vil blive monteret med 15 eller 20 HK Honda motorer fra eksisterende joller, der er
klar til pension eller andre opgaver. Kommende placering for de to nye joller vil blive
Vedbæk, hvorefter de to Terhi 6020 joller her vil blive flyttet til anden station.
SU har ca. 24 faciliteter fordelt på diverse fastliggende både, en trailerbåd og en god
håndfuld søer og moser, som der må fiskes i. Endvidere har vi mulighed for gæstekort
til 3 store midtjyske fiskeklubber med masser af lækre åer. Så der er altså stadig god
mulighed for at komme ud og fiske.
Til slut vil bestyrelsen gerne takke Politiets Fiskeklub Viktor for det gode
sammenarbejde gennem året.
Endeligt vil jeg som altid ønske alle medlemmer et rigtigt godt fiskeår. Jeg håber, at
folk vil gøre god brug af faciliteterne og komme ud og fange en masse gode fisk.
Knæk og bræk.

På bestyrelsens 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 bestyrelsesarbejdet.
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 2018. Regnskabet omdelt.
Lucius 96 havde indtægter på 23.025,00 DKK. Der var afholdt udgift til SU på
21.025,00 DKK, udgift til generalforsamling på 800,00 DKK, hvorefter
egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 1.511,00 DKK.
Regnskabet revideret og underskrevet af revisor Jens Møller Jensen.
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 forelå forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring.
Formanden fremsatte nedenfor indsatte forslag..

Forslaget debatteret og forslaget herefter trukket i sin helhed, idet der efter debatten
var enighed om, at der ikke uden annoncering af forslaget på hjemmeside kunne
foretages ændring af stemmeregler.
Henset til usikkerheden om SU.s fortsatte eksistens blev i stedet af bestyrelsen stillet
del-forslag om ændring i vedtægtens §8, hvor formuleringen ”Ved foreningens
opløsning tilfalder formuen Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers
Samarbejdsudvalg” erstattes af ”Ved foreningens opløsning tilfalder formuen
Politiets Fiskeklub Viktor”.
Forslaget vedtaget.

----------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 Jacob Staal Trust-Anderberg.
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.
Jens Møller Jensen var villig til genvalg.
Formanden tilkendegav, at Henning Schmidt 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.

