Indkaldelse *l generalforsamling i Fiskerlauget
Lørdag den 8. februar 2020 kl. 13.00 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Bang som blev valgt med applaus.
Han kunne e=erfølgende konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold gældende
regler.
2. Beretning v. formanden
Se denne sidst i referatet.
3. Regnskab (kan ses på deHe link) og fremlægges på generalforsamlingen
Se også deHe sidst i referatet.
4. FastsæHelse af konLngent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog at fortsæHe med nuværende årlige medlemskonLngent på 50,- kr.
samLdig med, at der indføres et symbolsk deltagergebyr på kommende arrangementer. DeHe
for dels at kunne styre indkøbene i forhold Ll antal kendte deltagere, dels da vi fremadreHet vil
blive begrænset i et større deltagerantal i klubhuset Ll vores arrangementer, da der i en
kommende beredskabsplan for klubhuset vil være et maksimum på deltagerantal.
DeHe forslag resulterede i lidt meningsudveksling, dog var der en overvejende posiLv holdning
Ll bestyrelsens forslag som e=erfølgende blev godkendt af de fremmødte.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 dage før på
carstenilsoe@snekkersten.net)
Ingen indkomne forslag
6. Valg ifølge vedtægterne.
Alle valgt med applaus
6.1. Formand – Carsten Ilsøe (genopsLller)
6.2. Bestyrelsesmedlem Finn Westergaard (ikke på valg)
6.3. Bestyrelsesmedlem Peter Andersen
6.4. Bestyrelsesmedlem Jan Bøgemose (på valg og modtager genvalg)
6.5. Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen (på valg og modtager genvalg)
6.6. 1. Suppleant Lisa S. Hansen (modtager genvalg)
6.7. 2. Suppleant H.C. Anderson (indsLllet af bestyrelsen)
6.8. Revisor Per Slot (modtager genvalg)
6.9. Revisor Kim Pedersen(modtager genvalg)
6.10.Revisorsuppleant Carsten Rygaard (modtager genvalg)
7. Eventuelt
Ingen emner
Here=er kunne dirigenten afrunde sit fortrinlige arbejde og lukke generalforsamlingen,
hvore=er der blev gjort klar Ll den e=erfølgende frokost.
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Formandens beretning anno 2020
Kære alle
Ja, så debuterer jeg med min første formandsberetning, men jeg er ikke den første formand som har været
igennem deHe. Jeg har i de analoge analer kunne konstatere, at jeg er den 6. formand i Snekkersten
Fiskerlaug siden vores start i 1983, Jeg vil starte med at takke for Llliden Ll, at jeg kan være med Ll styre
Snekkersten Fiskerlaug videre ud på nye eventyr. Jeg har dog aldrig ha= et sekunds tvivl om, at deHe vil
lykkedes for med den besætning i Snekkersten Fiskerlaugs bestyrelse, så kan vi modstå megen søgang.
Jeg er overbevist om, at §1 i Snekkersten Fiskerlaugs vedtægter er grundsubstansen for hvad Snekkersten
Havn er og har været igennem de sidste 26 år jeg har ha= min Llknytning Ll havnen - Nemlig… ”at dens
formål er, at gennem samvær og for små midler, at styrke sammenholdet blandt medlemmer samt medvirke
Ll miljøet i og omkring Snekkersten Havn”
Her tænker jeg ikke kun på det gastronomiske miljø, men også de fysiske rammer. Her skal lyde en stor
applaus Ll HC´s kæmpe arbejde i visionsgruppen og i Fondens arbejde, hvor han bl.a. har gjort opmærksom
på, at alt ikke er jollesejllads og navigaLonsundervisning, men at Snekkersten Havns fondament bygger på
ﬁskeri-, hyggesejllads og det sociale miljø, hvilket bl.a. har resulteret i en udendørs kommentatorboks og det
mere eller mindre naLonale rygeforbud i bygninger er blevet håndteret med en røgovn på midtermolen –
Sig ikke vi er progressive her på havnen. Jeg er fuldstændig sikker på, at disse faciliteter fremover vil få børn
og voksne Ll boltre og udfolde sig med snøre, kroge, ruser og gode lysfiskerhistorier fra Sundet Ll gavn for
det sociale miljø vi værdsæHer så højt her på havnen.
Apropos små midler som der står i vores vedtægter – Der har stort set været et uændret konLngent siden vi
i Danmark ski=ede mønfod fra rigsdaler Ll kroner. Men selvom vi kommer ind på deHe emne i punkt 4 i
dagordenen, så vil jeg blot nævne at nye vinde vil fyge indover Snekkersten Fiskerlaug. Jeg kan dog lække
den teser, at vi både er tradiLonsbundne, men også nytænkende.
Men skulle tro, at den største udfordring blandt en ﬂok kødgryde- og foderentusiaster vil omkredse sig Ll
koordinaterne i Dagrofa, men ak nej… Det er fakLsk et helt andet sted vi skal hen… Nemlig den fysiske
kapacitet og her hentyder jeg ikke Ll bugomfanget på den maskuline medlemsskare, men på hvad vi kan og
vil kunne fylde klubhuset med her på havnen. Her har vi i året løb meget mod vores sociale og ellers åbne
arme måHe afvise nogle interesserede i Snekkersten Fiskerlaug, da vi erfaringsmæssigt ved hvor mange som
møder forventningsfuldt op Ll vores arrangementer, hvilket har sat et oﬃcielt maksimum for antal
medlemmer i Snekkersten Fiskerlaug, hvor vi i år har kunne præstere en medlemsskare på 157.
Som Ldligere nævnt i min beretning, så ser jeg bestyrelsens fornemste opgave, at styrke samværet her på
Snekkersten Havn og deHe specielt via ganeforkælelse og bugballast. Bestyrelsen nyder at stå i kabyssen,
hvor der alLd uanset de gastronomiske udfordringer og mængder alLd er en god, rolig, afslappet, men dog
koncentreret atmosfære, når vi er i den produkLve fase Ll et kommende arrangement.
... Eneste Ldspunkt, hvor der kan komme lidt verbal søgang, er når vi i planlægningsfasen skal skære i
antallet af reHer i menuen, men vi ﬁnder dig alLd en pragmaLsk udgang på deHe.
En anden udfordring er, at jeg har måHe sande, at jeg som ungdomsafdelingen i bestyrelsen er den eneste
som kan klokken... For uanset hvad Ld der er a=alt Ll at startskuddet skal lyde, så er de ”grå eminencer”
mødt forventningsfuldt op et par Lmer før a=alt og lige klaret de ﬂeste opgaver inden den a=alte Ld. DeHe
tolker jeg som, at enten skal de alligevel Ldligt op for at lade vandet eller også kan de simpelthen ikke holde
sig væk i forventningsøjeblikkets klare skær – Jeg vælger at tro på det sidste.
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For bestyrelsen er det alLd et skisma at fastholde tradiLonerne, men også snige de progressive og
innovaLve ideer og menuønsker ind i kabyssen. For når det kommer Ll vores spidskompetencer, nemlig nye
og spændende måder at Llberede mad på, så er der inden moler som begrænser os. Vi begiver os rask væk
ud i sprængninger, gravninger og alternaLve menusammensætninger.
Så med deHe ser jeg fortrøstningsfuldt ind i endnu en dejlig sæson startende med vores:
Generalforsamling
Som i år grundet udfordringer med mulighed for lån af klubhuset bliver akoldt
en lørdag i februar, mod Ldligere tradiLoner en søndag i marts, hvilket jeg
håber vi kan returnere Ll i 2021 – Men vi har ha= nogle bookningsmæssige
udfordringer i 2019/2020, hvilket jeg håber jeg får amlaret med min
formandskollega i SSS
Fiskekonkurrencen
TradiLonen tro kom nogle både på Sundet og enkelte ﬁk ﬁsk på krogen
Bingo
FortsæHes, trods et lidt mindre medlemsfremmøde i 2019, men så steg
vinderchancerne jo!
Nytårskuren
Er blevet endnu en fast tradiLon som styrker det sociale samvær på blandt
havnens brugere - Join venture med SSS for alle LlknyHede i Snekkersten Havn
Skafninger
Bestyrelsen i forskellige afskygninger ﬂere gange i løbet af sæsonen
Og, hvad vi ellers kan ﬁnde på...
Vi i bestyrelsen ser frem Ll at bringe jer med ud på nye kolonariske og sociale eventyr her i vores lille
paradis på Øresunds kyst - Tak for jeres opmærksomhed
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