Referat af Generalforsamling i Fyns Trolling Klub d. 11/3-2017
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Næstformand, Michael Barsø Sørensen, bød velkommen til Generalforsamlingen og startede med at
orientere om at Formand, Ole Kold, og Kasserer, Sven Nyholm, havde valgt at træde ud af bestyrelsen
samme morgen. Derefter gik han videre til første punkt på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Der var ingen der bød sig til, så bestyrelsen foreslog Bruno H. Nielsen som Dirigent. Bruno blev valgt og
takkede for valget og startede med at sige at han så frem til en god og konstruktiv Generalforsamling.
Dernæst konstaterede han at Generelforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Bruno
læste dagsordenen op.

2. Formandens beretning
Bruno gav ordet til Michael Barsø Sørensen.
Michael startede med at fortælle at de sidste par dage havde været temmelig hektiske. Bestyrelsen havde
valgt ikke at godkende årsregnskabet og det medførte at Formand, Ole Kold, og Kasserer, Sven Nyholm
valgte at trække sig fra deres poster. Ifølge vedtægterne træder Næstformanden ind som Formand.
Bestyrelsen havde valgt at få en ekstern revisor (Charlotte Smidt) til at kigge på årsregnskabet, da der var
nogle uoverensstemmelser, men han slog samtidigt fast at der ikke manglede penge!
Michael læste afgående Formand, Ole Kolds beretning op.

FORMANDENS BERETNING (Af afgående Formand Ole Kold)

Velkommen til Fyns Trolling Klubs Generalforsamling 2017.
Vi har valgt at lægge GF på en lørdag i et forsøg på at sænke tempoet lidt mere en når det normalt var en
onsdag aften, med suspendering af GF for at indtage de obligatoriske gule ærter. Dem skal vi stadigt nyde
men der bliver lidt mere tid til det som er så uendeligt vigtigt for denne fantastiske klub…hygge, samvær,
kammeratskab og så ikke af forglemme fiskeri.
2016 blev nærmest et historisk år for klubben da de 3 klubber i samarbejde landede en utrolig god aftale
med Tryg forsikring. Denne forsikringsordning er et utrolig vigtigt element i klubbens økonomi.
Der er ikke tale om liv eller død, men hverdagen ville se meget anderledes ud for os alle hvis ikke vi havde
denne. Dermed en opfordring til alle medlemmer, spred det gode budskab. I skrivende stund er klubben
repræsenteret ved Boat Show i Fredericia, og interessen omkring forsikring er så stor at Tryg har ”lejet” sig i
et hjørne af standen og de er meget tilfredse. Så når de er glade, så er vi også glade.
2016 startede med den traditionelle grejaktion hvor medlemmer handler mellem hinanden, en hyggelig
aften med god stemning.
Midt i januar var vi hos Jonny hvor der blev bygget renseborde, klubben havde sørget for at der var rigeligt
med kunststofplader, en lille grillpølse samt en tår til halsen. Tak Jakobsen.
Januar blev også den måned hvor vores klub blev kendt for en lidt anderledes aktion. Der var efterlysning i
Randers efter Thomas som havde været forsvundet i noget tid på det tidspunkt, og ikke overraskende
meldte Sven sig med det samme som frivillig og kender man Sven var det det eneste rigtige at gøre. Stor ros
til Sven for en altid uselvisk indsats.
I begyndelsen af februar den traditionelle GF med alt hvad dertil hører.
Umiddelbart derefter Pølsemager kursus, man kan spørge sig selv hvad det har at gøre med fiskeri, men i
bund og grund er der jo intet til hindring for at lave Torskelever grillpølse..
I marts var der også kursus i Soft Bait, fine ting til torskefiskeri, måske med grillpølsen i tankerne? Stor tak
til Claus Bjørn som hældte visdom ud over fremmødte.
Der blev også gennemført Begynderdag for Trolling under kyndig ledelse af mesteren selv Claus Børgesen.
Claus er fantastisk til at dele næsten alt sin viden om grej, teknik og Hot Spots med alle dem som lytter, så
stor tak til Claus og i samme forbindelse må vi nok erkende at der burde have været et kursus i år, der er
mange som har spurgt.
Marts måned er også den måned hvor et hold med tilskud fra klubben drager afsted til Påsketræf på
Bornholm og det er glædeligt at ”vi kan stille hold” til den tur også.
April måned blev den måned hvor der skulle udsættes de famøse Smolt, stort anlagt ”show” var klar til at
løbe af stablen, men en serie af misforståelser og en udsætning få dage før fra Elsesminde med overvågning
af medier slog luften ud af vores udsætning, det positive er at vi har købt og udsat ca 5K små potentielle
fangster.
Nyhedsbrevet for maj var præget af nogle flotte billeder af fantastiske fisk, meldingerne fra Bornholm og
Simris var ved at komme tilbage, men et billede vil jeg alligevel trække frem, Marks flotte ørred på lige over

et kilo var et skønt billede, og troen på at vores fantastiske klub også tiltrækker kommende generationer.
Maj blev også den måned hvor den praktiske del af nybegynder trolling blev gennemført. Den flinke
formand samt hustru havde sørget for vådt og tørt inden alle bådene skulle på vandet. 10 både var på
vandet, ingen tvivl om andet end det var en god dag.
Juni blev præget af DM Havfiskeri, en succes uden sidestykke, men uden at der var en eneste båd på havet.
Roserne tilfalder vores søsterklub MSK som havde stablet et arrangement på benene, som dækkede de
konsekvenser hvis nu det ikke blev havvejr.
Fangs rapporter hen over sommeren var noget magre, dem som deltog i Trolling var bestemt ikke tilfreds
med det som Storebælt kunne kaste fra sig af fisk samt Småbåde fiskede i det sydfynske også, de var heller
ikke tilfredse, hvad er der dog mon galt med farvandene omkring Fyn?
Sejl sikkert var på besøg i klubben i september, et populært emne som kunne trække folk fra huse, tak til
Jørn Johansen, Havbassen som fik stablet dette på benene.
I starten af oktober blev der afholdt et fladfiske foredrag v/ Rene Christensen som var importeret fra
djævleøen, dette blev afholdt i samarbejde med Jan og Bo og som fluer flokkes om en sukkermad, tror jeg
at både Jan og Bo samt Rene blev udfordret på viden og gode tricks.
Lidt længere henne i oktober har vi et fast arrangement som rigtigt trækker folk af huse, nemlig vores P&T
tur. I år til Ålsbygaarde, det var piv dårligt vejr, men intet kan holde folk hjemme når der fristes med Svens
helstegte pattegris, og denne gang blev den ekstraordinær god, nok fordi den nærmest blev langtidsgrillet
fordi det piv-stormede. Stor tak arrangører samt Sven for den fine gris.
I begyndelsen af november havde 2 af min bestyrelses kollegaer gået sammen om en klubaften. Jeg ved
ikke rigtigt hvad der skete den aften, jeg kan ikke læse noget i Nyhed brevene...
Apropos Nyhedsbreve, det er hver eneste den første i måneden at der udkommer et Nyhedsbrev og ikke at
jeg skal rose nogen direkte, er det et scoop at vi har sådan en som David siddende med den opgave. Det
håber jeg alle påskynder, og fodre ham med jævne mellemrum med artikler og historier.
Slutteligt vil jeg bringe en stor tak til Udvalgene, som sidenhen blev til ét udvalg. Tak for en utrættelig
indsats hen over året med afvikling af Trolling, Småbåde og Hav. Uden jer var klubbens aktiviteter ikke det
samme. Der har været fællesspisning i sejlklubben i Nyborg og den altid uovertrufne buffet i Spodsbjerg. Vi
i Bestyrelsen håber at 2017 bliver mindst lige så spændende, selv om der er lagt lidt andre planer for
Trolling, det er vores håb at vi får strikket den rigtige løsning sammen, men i skrivende stund er det planer
som ikke p.t. kan røbes, selv om der er planlagt Artsfiskeri som forsøg dette år er det ikke sikkert at det
bliver lige som vi havde planlagt det.
Det er magtpåliggende for Bestyrelsen at minde om at de planer vi har med Artsfiskeri skal ses som en
styrkelse af Trolling, og ikke det modsatte. Det kan nemt være at reglerne skal finjusteres eller helt ændres.
Målet er at gøre Trolling mere bredt i fremtoningen.
Til næstsidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et kæmpe frivilligt arbejde som der er
investeret hen over året. Man kan håbe at 2017 måske bliver en lille smule mere roligt, således at der kan
lades op til næste år hvor Fyn er vært ved DM, men vi skal lige have afviklet et jubilæum i mellemtiden, så
det var nok lidt for hurtigt vi fik sat snuen op.

Til aller aller sidst skal der lyde en kæmpe tak til Connie og Claus i Tutten, altid glade og fantastiske i Deres
tilgang overfor os alle. 1000 tak!
Ole Kold
Bruno lavede en kort opsummering af Formandens beretning og spurgte om der var nogle kommentarer til
beretningen.
Der fulgte en lille debat omkring at ”Trolling” ikke findes som klubkonkurrence i 2017, men at der i stedet
er ”Artsfiskeri”. Der var mange modsatrettede holdninger til emnet, men dette blev lukket ned da det
handlede om godkendelse af Formandens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
Michael orienterede om at dette punkt selv sagt ikke kunne gennemføres da Bestyrelsen ikke havde
godkendt regnskabet. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling når Bestyrelsen har haft
mulighed for at gennemgå det reviderede regnskab. Michael slog endnu en gang fast at der ikke manglede
penge, men at det drejede sig om uklarheder på nogle af posterne i regnskabet. Regnskabet var blevet
afleveret temmelig tæt på Generalforsamlingen og da Kasseren ikke kunne svare på de spørgsmål der
opstod, og det stod klart at der var noget der ikke stemte, blev Kasseren bedt om at få ekstern hjælp til at
kigge på regnskabet. Bestyrelsen modtog regnskabet retur i ellevte time og havde ikke tid til at sætte sig
ind i det og desuden havde revisor Charlotte Schmidt givet følgende kommentar:
”Min opfordring må være at det udarbejdede årsregnskab for 2016 IKKE godkendes, hvorefter der kan
udarbejdes et nyt årsregnskab for 2016 med de korrekte periodiseringer. Det vil dog betyde, at
årsregnskabet for 2016 formentligt derefter vil udvise et væsentligt overskud for året”.
Derfor ønsker bestyrelsen regnskabet gennemgået af ekstern revisor og fremlægge årsregnskabet på en
ekstraordinær generalforsamling.
Bruno gav ordet frit til kommentarer.
John Jensen (Bilagskontrollant) lagde ud med at sige at han havde en god idé om hvad situationen gik ud
på. Han fortalte at der i årsregnskabet for 2015 var taget for store kontingentindtægter, da der var bogført
kontingenter for både 2015 og 2016. Derfor var overskuddet i 2015 regnskabet uforholdsmæssigt stort.
Dette var forklaret på Generalforsamlingen sidste år og regnskabet var godkendt af Generalforsamlingen.
Når en del af indtægterne er taget året før, vil det i sagens natur påvirke det efterfølgende regnskab
negativt. Så der var en god forklaring og derfor kunne han ikke forstå hvorfor denne forklaring ikke kunne
gives til Generalforsamlingen og regnskabet godkendes. Han syntes ikke at det burde være nødvendigt at
bruge penge på en ekstern gennemgang. Ændringen af opkrævningsdatoen for kontingent har givet nogle
udfordringer og samtidigt har der været forskellige kasserer på posten, der har overtaget en dynge
materiale, måske 200 bilag med underbilag, og sammen med et system der måske ikke fungerer helt
hensigtsmæssigt, så er det en kæmpe udfordring. Desuden er der tale om en forening og frivilligt arbejde,
og derfor er det synd at det skal koste to bestyrelsesmedlemmer.

Mikael svarede at Sven havde gjort et kæmpe stykke arbejde sammen med en ven der er revisor, for at
finde fejlene og få dem rettet, men Bestyrelsen havde ikke haft tid til at gennemgå det, så de kunne bakke
det op og samtidigt havde revisoren anbefalet ikke at godkende det. Desuden har vi haft bogføringshjælp,
der måske ikke har levet helt op til forventningerne og derfor vil vi gerne kigge på om vi skal spare den og i
stedet bruge pengene på en revisor, for at sikre os et korrekt regnskab hvert år. Der er ingen tvivl om at det
er et kæmpe arbejde at være kasserer i klubben.
Derefter fulgte flere reaktioner på situationen. John skitserede med tal hvad fejlkonteringerne betød i
henholdsvis 2015 og 2016 regnskabet og fortalte at det i princippet er talgymnastik. Det blev drøftet
hvorvidt der skulle bruges penge på at få regnskabet kigget igennem af eksterne folk. Der var flere der gav
udtryk for at regnskabet naturligvis skal være retvisende og at det var nødvendigt at få det gennemgået og
rettet op. Det blev også bemærket at vores klub nu er så stor at det kan være helt ok at købe hjælp til
bogholderiet, da det er en stor post. Bestyrelsen fortalte at det med stor sandsynlighed ville blive det
allerede udarbejdede regnskab, der vil blive præsenteret på en ekstraordinær Generalforsamling, men at
de som sagt skulle have tid til at sætte sig ind i det.
Bruno summerede op og konklusionen blev at der var bred enighed om at der skulle trækkes en streg i
sandet og Bestyrelsen skulle få styr på årsregnskabet for 2016, eventuelt med ekstern hjælp hvis det var
nødvendigt. Derefter indkalder Bestyrelsen til Ekstraordinær Generalforsamling med det ene punkt at
fremlægge årsregnskabet.
Dette blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen anbefalede at bibeholde kontingent på 350,00 kr. pr. år og dette blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet fire forslag rettidigt.
Forslag nr. 1:
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
Tilføjelse til vedtægterne:
Beslutninger der vedtages på Generalforsamlingen, træder altid først i kraft dagen efter
Generalforsamlingen.
Jonny: Vi har stillet forslaget da vi på tidligere Generalforsamlinger har oplevet at der har været tvivl om
hvornår en ændring slår igennem. Derfor vil vi gerne have dette præciseret.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2:

Hej Bestyrelse
Jeg vil gerne fremsætte en ændring af § 17 i vedtægterne til næste generalforsamling.
Jeg mener at hjemmeboende børn skal anses for at være medlem uanset alder.
Med venlig hilsen
Jan Beyer
Jan: Forslaget stilles ud fra en konkret situation fra sidste år, hvor en person der lige var fyldt 18 år og var
hjemmeboende, ikke kunne komme med ud og fiske. Jeg mener at hjemmeboende børn skal anses for at
være medlemmer uanset alder.
Jonny: Vi har talt om det i Bestyrelsen og mener ikke at paragraffen skal ændres. Vi har regnet lidt på det og
er kommet frem til at man faktisk kan få ca. 3.500 kr. retur for sine 350 kr. i medlemskontingent, hvis man
deltager i alle arrangementer over et år. Har man et barn i hjemmet der er over 18 år, mener vi ikke at det
vælter budgettet at betale de 350 kr.
Forslaget kom til afstemning. Der var 7 stemmer for og 14 imod og derved var forslaget forkastet.
Forslag nr. 3:
§ 9. Som beslutningsdygtig anses generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
herfor. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag:
Ændring af vedtægter § 9 vedr. beslutningsdygtighed foreslås ændret således:
Som beslutningsdygtig anses generalforsamlingen, når mindst 50 % af de fremmødte stemmer
herfor.
Begrundelse:
I vores demokratiske samfund er et almindeligt flertal den mest anvendte afstemningsform, som
anvendes hvis intet andet er bestemt.
Det må anses for sandsynligt, at de medlemmer, som ønsker indflydelse på klubbens drift,
fremgang og udvikling er til stede ved generalforsamlingen og med deres stemme får indflydelse på
denne.
Af den grund er det min opfattelse, at et simpelt flertal også vil tilgodese de medlemmer, som
aktivt deltager i klubbens aktiviteter og klubbens interesser.
Forslaget fremlægges af Claus Wichmann

Claus: Da vi må antage at de folk der møder op til Generalforsamling er dem der vil klubbens ve og
vel, kan vi i mine øjne ligeså godt benytte os af et demokratisk flertal. Det er en simplificering.
Jonny: Bestyrelsen bakker forslaget op. Med de nuværende regler kan man komme ud for at det er
et mindretal der i realiteten ”bestemmer” i klubben. Desuden kører vores søsterklubber også med
reglen om demokratisk flertal.
Forslaget kom til afstemning og resultatet blev at der var 30 der stemte for og 10 der stemte i mod,
og derfor blev forslaget vedtaget.
Forslag nr. 4:
Forslag til kommende GF.
Vedr. leje af klubhus.
Det foreslås at der tages en drøftelse af niveauet for leje af klubhuset, henset til at jeg finder en
betaling på kr. 750,- for leje en enkelt dag for dyrt for mange medlemmer. Beløbet modsvarer, i
runde tal, 2 års kontingent, hvilket ikke står i forhold til at klubhuset er medlemmernes "ejendom".
Jeg foreslår derfor at lejen ændres til hvad der svarer til maksimalt 1 års leje pr. lejedag.
Jeg er naturligvis selv tilstede ved GF, og motivere gerne på forlangende forslaget overfor
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bo Yde Sørensen
Bo: Jeg kom til at skrive ”maksimalt 1 års leje pr. dag”. Jeg mente selvfølgelig at lejen maksimalt måtte
udgøre et beløb svarende til et års kontingent. Mit forslag går på at man fortsat betaler 750 kr. hvis man
lejer lokalet i weekenden, men kun 350 kr. hvis man kun lejer det en dag.
Michael: Vi bruger forholdsvis meget tid på udlejninger. F.eks. rengøring, vi tager ud og tænder for varmen
o.s.v. Tilsvarende lokaler i området koster ca. 1.800 kr. Der er mange i området der melder sig ind i klubben
med det formål at leje lokalet. Vi bruger mange penge til vedligehold og derfor synes vi ikke at lejegebyret
skal sættes ned. Vores egen slidtage udgør ikke det store i forhold til slidtagen ved fester. Skal man låne
klubhuset til fiskerelaterede aktiviteter er det i princippet gratis at låne det. Vi har snakket om at hæve
prisen til 1.000 kr. for en hel weekend, da vi ser en stigende efterspørgsel og vi ikke ser os som selv som en
udlejningsvirksomhed. Det koster ca. 60.000 i drift af Klubhuset om året og der kommer ca. 7.500 kr. ind i
lejeindtægter.
Forslaget afbød en generel debat i forhold til udlån af klubbens lokaler. Der var enighed om at muligheden
for at leje Klubhuset billigt er et gode for medlemmerne. Det ønskes ikke at Klubben skal drive decideret
udlejningsvirksomhed. Michael supplerede med at sige at der i de tilfælde hvor medlemmer har haft brug
for at leje klubhuset i få timer eller lignende, har man i hvert tilfælde aftalt en specialpris.
Forslaget kom til afstemning og blev forkastet.

6. Valg af bestyrelse
På valg er følgende:
Best. Medlem Ole Kold (modtager genvalg)
Best. Medlem Jonny Jakobsen (modtager genvalg)
Best. Medlem David Nielsen (modtager genvalg)
Best. Medlem Søren Jensen (modtager ikke genvalg)
1. Bestyrelses Suppleant John Hansen (modtager genvalg)
1. Bilagskontrollant John Jensen (modtager genvalg)
2. Bilagskontrollant Lars Johansen (modtager genvalg)
1. Bilagskontrollant suppleant Georg Pade (modtager ikke genvalg)
Situationen har ændret sig siden indkaldelsen af Generalforsamlingen, da Ole Kold har trukket sig fra
bestyrelsen.
Der blev forespurgt om der var nogen i forsamlingen der ønskede at stille op til Bestyrelsen og dette var
ikke tilfældet. Bestyrelsen foreslog Claus Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.
Claus Hansen blev valgt ind i Bestyrelsen.
Best. Medlem Jonny Jakobsen blev genvalgt.
Best. Medlem David Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelses Suppleant John Hansen indtræder i bestyrelsen som erstatning for Sven Nyholm.
Der var ingen forslag til den sidste bestyrelsespost og ingen der selv meldte sig. Generalforsamlingen
vedtog at Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at finde det syvende bestyrelsesmedlem, samt en ny
Bestyrelses Suppleant.
1. Bilagskontrollant John Jensen blev genvalgt.
2. Bilagskontrollant Lars Johansen var ikke på valg (var ved en fejl blevet sat på agendaen).
Der var ingen der ønskede at stille op til den ledige post som 1. Bilagskontrollant suppleant, og derfor fik
Bestyrelsen til opgave at finde en person til posten.

7. Eventuelt

Lars Andersen havde oplevet at modtage en forkert opkrævning fra TRYG i forhold til hvad klubben har
aftalt med TRYG. Det blev aftalt at hvis medlemmer oplever udfordringer i forhold til aftalen med TRYG, kan
de kontakte Bestyrelsen, der så vil tage kontakt til TRYG.
7a.Uddeling af TOP -10 pokalen
TOP-10 pokalen blev uddelt Jørgen V. Hansen for en havørred på 3,2 kilo.
Bruno takkede for god ro og orden og afsluttede med disse ord Generalforsamlingen.
Referent David Nielsen

