Frederikshavn Havfiskeklub.
Generalforsamling d.28.11.2015
Velkommen til årets generalforsamling, så er der gået et år igen, vi kan se tilbage på et år , hvor fiskeriet har
været rimeligt, nogle ture bedre end andre, det blev dog til 3 nye klubrekorder, alle på fladfisk, vi er pt. 42
medlemmer mod 44 i 2014.
Vi måtte desværre konstatere på turene fra Hirtshals skete en prisstigning uden vores vidne, da de uden
videre satte prisen op på turene uden varsel, hvilket vi jo ikke kan være tilfredse med, Lars vil næste sæson
forhøre sig på andre muligheder, fra næste år vil lokalavisen have et fast tillæg i deres ugeavis vedrørende
lystfiskeri, der vil vi naturligvis komme med referater fra vores havture, og forhåbentlig få en del flere nye
medlemmer når folk kan læse om vores ture, da vores økonomi afhænger af medlemmernes kontingent,
som det ser ud nu, har klubben ca. råd til de næste 2 års tilskud til turene, hvis det går som det har gået de
foregående år, derfor kan det om 2 år ske at vi må slette tilskuddene til turene og i stedet nedsætte
kontingentet som kompensation for at vi skal betale fuld pris for turene.
Vi har i år afholdt nordjysk mesterskab fra Thyborøn, desværre kun med 12 deltagere, kanon fiskeri med
vores egen Peter som vinder, flot, der er desværre forlydender om at DHF vil skrotte nordjysk mesterskab
fremover, da de mener deltagerantallet er for ringe, det kan vi jo kun give dem ret i.
Vi skal tage afsked med Peter i bestyrelsen da han ikke ønsker at fortsætte, tak til Peter for de 5 år der er
gået, vi har derfor i bestyrelsen besluttet at komme med forslag til en vedtægtsændring, at vi går fra 6 til 5 i
bestyrelsen, da det er minimalt hvad vi har på programmet, udover vores havture, vi har i år afholdt 2
møder incl. revisionsmøde.
Jeg vil her til slut opfordre til at i så vidt muligt vil deltage i vores ture fra Thyborøn og fladfisketuren fra
Spodsbjerg, det er en oplevelse. Bortset fra 1 tur fra Thyborøn i år har det givet de fleste en kanotur, turen
fra Spodsbjerg efter fladfisk og efterfølgende på campingen er noget der går op i en højere enhed.
Tak til alle for fremmødet og i ønskes hermed en god jul samt et godt nytår.
Vi ses 2016.
Med fiske hilsen.
Formand Henning Thomsen

