
Frederikshavn Havfiskeklub     

                                                              
Referat af Generalforsamlingen   i Sæby Sejlklubs lokaler 10/11 2012  

Deltagere: 16 personer: Henning Thomsen (HT), Peter Jacobsen (PJ), Lars Andreasen (LA), Mogens 
Helmer (MH), Peter Bach (PB), Arne Grøntved (AG),  Hans E. Madsen (HE), Morten Klyvø (MK), Lars 
Grøntved (LG), Kukki Pedersen (KP), Eskild Pedersen (EP)  m.fl.

1).Valg  af  dirigent:  MK  blev  foreslået  af  bestyrelsen  og  valgtes  uden  yderligere 
bemærkninger.  MK fastslog at  generalforsamlingen  var  lovligt  indvarslet  og formalia 
dermed iorden. 
2).Formandens beretning v/ formand Henning Thomsen: 
Det har været et stille år for klubben, uden nogle større arrangementer. Der har været 
afholdt 2 bestyrelsesmøder + 1 revisionsmøde. Der er p.t. 54 medlemmer, sidste år var 
der 46, desværre er 10-12 gamle sprunget fra - måske p.gr. vi ikke udsender girokort 
mere? Fiskeriet har været rimeligt, men ikke prangende. De fleste ture fra Frederikshavn 
er blevet aflyst. Der bliver samarbejde med Skagen Havfiskeklub på turene fra Thyborøn 
til næste år. De 12 pladser bliver fordelt med 6 til hver, hvis pladserne ikke bliver fyldt op 
kan den anden klub overtage de resterende. I Hirtshals har Bent (M/S Mille osv.) lukket 
rederiet og vi har sejlet med M/S Michael Frank resten af året. Der er kommet et nyt skib  
i  Hirtshals  (M/S Seahawk),  det  kan sejle  20-25 knob,  men man kan kun booke hele 
skibet,  og med en pris på 1575 kr./mand for en 12 timers  tur er  det ikke realistisk i 
klubbens regi.  Næste  år  er  FHK vært for Nordjysk  Mesterskab 2013. Der er kun 24 
pladser  og  det  er  ”først-til-mølle”-princippet.  En  del  pladser  er  allerede  taget. 
Europamesterskabet i havfiskeri bliver iøvrigt afholdt af DHF i Helsingør i 2013. HE 
stopper desværre i klubbens bestyrelse efter knap 30 år. Han takkes for det store arbejde 
han  har  gjort  for  klubben  igennem  årene.  J.C.  Fiskegrej  og  Fritid  Sæby  takkes  for 
sponsorat af præmier og hvervning af nye medlemmer i årets løb. HT takkede iøvrigt for 
lån af Sæby Sejlklubs lokaler til afholdelse af generalforsamlingen og ønskede alle en 
god jul og et godt fiskerigt nytår.
Formandens beretning godkendtes.
3).Regnskab v/ kasserer Bruno Jordansen: Regnskab for perioden 01-11-2011 til 01-
11-2012 fremlagdes (godkendt af revisorerne tidligere - uddelt til de fremmødte) og blev 
gennemgået.  Samlet likvide formue: 24617,19 kr. Overskud i år: 9124,00 kr. Dette er 
meget flot, det skyldes dog også at klubben var heldig at redde et tilgodehavende på 4500 
kr. ud af det konkursramte rederi i Hirtshals.
4).Valg  af  formand:  HT  genopstillede,  ingen  modkanditater  og  genvalgtes  dermed 
enstemmigt.
5).Valg af bestyrelsesmedlemmer: På tur afgik HE og LA. HE modtog ikke genvalg.
 6).Valg af nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslog PB, som også gerne selv ville. 
PB  valgtes  enstemmigt.  Valg  af  suppleanter  til  bestyrelsen:  På  tur  afgik  TN, 
genvalgtes. Hans Nelleberg modtog ikke genvalg. Der var ingen kandidater til pladsen 
som ny suppleant,  desværre.  Valg af revisorer:   På tur  afgik MK, genvalgtes.  Hans 
Nelleberg modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog TN som valgtes enstemmigt.
7).Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.



8).Fastsættelse af indkomne forslag: irrelevant p.gr. ovenstående.
9).Årets havture v. Havtursleder Lars Andreasen: 
LA opfattede årets fiskeri som værende godt, specielt turene fra Thyborøn. Måske havde 
fiskene ikke været så store, men der havde været mange. Ud af 13 planlagte ture er 8 
gennemført. På en enkelt aflyst tur havde der kun været 2 tilmeldt fra klubben; det var 
godt at den blev aflyst og klubben ikke derved fik et økonomisk smæk. Der er blevet 
booket færre pladser end året før på turene generelt, kun 6-8 almindeligvis, for at klubben 
ikke er så sårbar ved manglende tilmelding. Det har virket fint. Mht. skibe, er det for 
tiden svært i Hirtshals (efter Bents konkurs med M/S Mille og hans andre skibe): M/S 
Albatros gider klubbens medlemmer ikke at sejle med og M/S Tinker er booket langt ud i 
fremtiden. Heldigvis har M/S Michael Frank været et godt skib med Skipper Torben ved 
roret og det er dette skib vi regner med at sejle med fremover fra Hirtshals. Næste år 
bliver der iøvrigt  igen planlagt 3-4 ture fra Frederikshavn og 4 ture fra Thyborøn. Ud af 
de 54 medlemmer har 48 været tilmeldt mindst 1 tur. Der har ialt været 134 tilmeldinger 
til turene, heraf fra en del ikke-medlemmer. Henrik Larsen har fanget en torsk på 10,3 kg. 
i år og LA en på 10,05 kg i år. Og så er der selvfølgelig HTs flotte havkat på 3,75 kg. for 
at nævne nogle af højdepunkterne.
10).Eventuelt:  EP og Søren fra Skagen Havfiskeklub fortalte om deres oplevelser med 
fiskeri  efter  fladfisk  ved  Spodsbjerg  på  Langeland.  Der  er  mange  fladfisk  og  billig 
overnatning. Evt. kan er samarbejde etableres omkring en tur nedned i 2013? (der er 14 
pladser ombord på skibet). 

Følgende havde gjort sig fortjent til præmier i 2012:

På point:

1. præmie: Lars Andreasen      - 1510,0 point (vandrepokal, flaske og Diplom)
2. præmie: Henning Thomsen  - 1256,0 point (flaske + diplom)
3. præmie: Mikael Mortensen  - 1025,0 point (flaske + diplom)
4. præmie: Kukki Pedersen      -   927,5 point (flaske + diplom)

Årets  sjældneste  fisk  (Mustadkrogen  +  flaske  +  diplom):  Henning  Thomsen  med  en 
havkat på 3,75 kg.

Årets  største  fisk  %-vis  efter  ABU-skalaen  (vandrepokal  +  flaske  +  diplom):  Lars 
Andresen for en makrel på 1,040 kg. (= 148% efter ABU´s bronzeskala)

Præmie for flest tilmeldte ture: Kukki Pedersen (flaske) med 7 tilmeldinger.

Et stort tillykke til dem alle.

Tak til PJ for sponsorering af vin.

Til  sidst  overrækkede HT en gave til  HE som tak for hans store arbejde for klubben 
gennem de 30 år. 

Afsluttende takkede MK for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Tak til AG for at sørge for at vi kunne låne Sæby Sejlklubs lokaler.

Sekretæren 


