Generalforsamling seniorafdelingen.
Kolding Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2011
kl. 19.00 på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Regnskabet

4.

Indkomne forslag
Forslag 1:
Ændring af bestemmelser vedrørende geddefiskeri i Harte-Donssøerne
Mindstemålet på gedder i Harte-Donssøerne ændres fra nuværende 70 cm til 60 cm.
Der fastsættes et maksimumsmål på 90 cm. Gedder under mindstemålet og gedder
over maksimumsmålet skal skånsomt og hurtigst muligt genudsættes på fangststedet.
Den nuværende fangstbegrænsning på maksimal 3 gedder pr. fisker pr. dag ændres
til maksimal 1 gedde pr. fisker pr. dag.
Ændringen gælder ikke for fiskeri i Ferup Sø.
Ændringen træder i kraft fra 1. maj 2011.
Forslagstiller:
Bestyrelsen
Begrundelse:
Den udførte biomanipulation i Harte-Donssøerne forventes på sigt at skabe bedre
vilkår for gedderne i takt med, at vandet bliver mere sigtbar. Det vil være i
foreningens interesse, at skabe optimale vilkår for et godt fiskeri efter rovfisk i
søerne. Biologiske studier viser desuden, at de største hungedder avler stærkere og
bedre afkom. Det forslås derfor, at der indføres et maksimumsmål for at beskytte og
på sigt forbedre geddebestanden i søerne.
Forslag 2:
Forslag vedrørende nybyggeri af udhus og overdækning af terrasse ved Storhytten
a. Bestyrelsen bemyndiges til at få foretaget et nybyggeri af udhuset ved
Storhytten,- herunder at midlerne på forureningskontoen kan medgå til
finansieringen.

b. Bestyrelsen bemyndiges til at få foretaget overdækning af terrassen ved
Storhytten,- herunder at midlerne på forureningskontoen kan medgå til
finansieringen.
Forslagstiller:
Bestyrelsen
Begrundelse:
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre nærmere for forslaget
Forslag 3:
Vedtægtsændring vedrørende formen for indkaldelse til generalforsamling
§ 3, stk. 2 ændres til
Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres med dagsorden i foreningsbladet og
på foreningens hjemmeside senest 7 dage forud.
Ændringen træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Begrundelse:
Ændringen består i måden indkaldelsen foretages på. Begrundelsen for ændringen er
en tilpasning til elektronisk kommunikation, samt portobesparelse.
Forslag 4:
Vedtægtsændring vedrørende ophævelse af kontingentsatser for pensionister
§ 5 ændres til
§5. Kontingent og regnskab
1. Seniorforeningskontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra kassereren. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på
max. 5 %. Øvrige foreningskontingenter fastsættes på grundlag af
foreningsseniorkontingentet.
2. Kontingent typer:
Seniorkontingentet består af seniorforeningskontingent og
seniorforbundskontingentet og omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten
af kalenderåret.
Juniorkontingentet består af juniorforeningskontingent og
juniorforbundskontingent og omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under
18 år i starten af kalenderåret og udgør et beløb, svarende til
juniorforbundskontingentet plus ¼ af seniorforeningskontingent jf. stk. 1.
Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller
juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af
familiemedlemskabet.

Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret(*) eller uden fiskeret udgør et
beløb, svarende til seniorforbundskontingentet plus en fjerdedel af
seniorforeningskontingent jf. stk. 1.
3. Kontingent efter stk. 2. reguleres samtidig med regulering af kontingent efter stk.
1.
4. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på
generalforsamlingen i revideret stand.
5. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af
formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Redaktionelle konsekvensrettelser
§ 2. Medlemmer
Ændringen består i at teksten fra § 5, stk. 1 og stk. 2 føres ind under § 2, stk. 3 som
stk. 4 og stk. 5 samt at stk. 4 så bliver til stk. 6.
Begrundelse for ændringen er at § 5A på denne måde er integreret i de paragraffer
hvor de naturligt høre hjemme, og at § 5A således udgår.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2012.
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Begrundelse:
Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for
aktiviteter fremover. En stadig større del af foreningens medlemmer vil fremover være
pensionister, og da et pensionistkontingent kun bidrager halvdelen af et
seniorforeningskontingent, er det stille og roligt ved at begrænse det økonomiske
grundlag for de aktiviteter, som er nødvendige for fortsat at kunne sikre foreningens
medlemmer gode fiskemuligheder Ud over et godt fiskeri, vil der endvidere fortsat
være behov for at sikre gode rammer for foreningens aktive juniorer, seniorer og
veteraner, som flittigt benytter foreningens faciliteter ved Storhytten.

5.

Valg til bestyrelsen
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Fanebærer

Verner W. Hansen
Jacob Vistesen
Torben K. Lindholst
Carsten Carstensen
Anders Pørksen
Vakant
Vakant
Carl Kristensen
Jørn Enemark Jensen
Jens Jacob Jensen
Benny Wind

(ønsker at fratræde)
(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(vælges for 2 år)
(vælges for 1 år)

6.

Eventuelt
Foreningen byder på kaffe og brød

Kolding Sportsfiskerforening
På bestyrelsens vegne
Verner W. Hansen

Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen
Bemærk skolen er røgfri

