Generalforsamling LSF 7. februar 2008 kl.19.00 på Langå kro

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Carlo Iversen, som blev valgt.
Han konstaterede herefter at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at
dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne

2.

Formandens beretning
Spørgsmål til formandens beretning:
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Marin Knudsen orienterede om de fremtidige planer for Væth Enge projektet .
Træer og buske over 2 meter vil blive fjernet som en del af projektet også på
Gudenåens nordside.
Der var generel utilfredshed med resultatet af projektet ved Jernbanesvinget.
Han opfordrede til at flere ville blande sig i debatten.
Formandens beretning blev godkendt

3.

Orientering fra juniorafdelingen (aflæggelse af regnskab)
Bjarne Bach orienterede. Juniorafdelingen har i det forløbne år bl.a.været på tur
til Mandalselven. God tur, men kun en laks fanget af Jørgen Nielsen.
Arbejdet i juniorafdelingen er gået rigtig godt og klubaftenerne er velbesøgte.
Regnskabet i juniorforeningen har givet et underskud på kr. 4100 grundet turen til
Mandalselven.
Lokaletilskuddet er faldet væsentligt på grund af kommunesammenlægningen.
Vil foreningen stille fiskevand til rådighed for andre juniorforeninger.
BB svarede, at der har været samarbejde med Egtved Sportsfiskerforening.
Generelt har foreningen ikke givet gratis fiskeri til juniorer.

4.

Fremlæggelse af regnskab
Kassereren forelagde regnskabet (Se bilag)
Spørgsmål til regnskabet:
Regnskabet godkendt

5.

Orientering om budget og regulativ for fiskeri
Orientering taget til efterretning

6.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2009 stiger med 15 kr. for seniorer og 30 kr. for pensionister

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Søren Holm Mogensen
Lars Spey Christensen
Torben Andersen
Morten Andersen
Alle blev genvalgt

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg
Martin D. Knudsen
Poul Erik Jensen
Begge genvalgt

9.

Valg af 1 revisor
På valg

Steen Nørgaard

Genvalg

10.

Forslag til vedtægtsændringer

11.

Indkomne forslag i øvrigt

12.

Evt.
Torben Pedersen. Kan vi ikke få hjælp nogen steder mod vandalismen mod
naturen hos bl.a. forbundet.
Randers naturfredningsforening og andre interesseorganisationer har intet
kendskab haft til dyrelivet ved Gudenåen.
Der blev opfordret til at kontakte Torben Hansen fra folketinget.
Vores medlemskab hos forbundet kom for sent i forhold til historikken i
processen. Da vi blev medlem af forbundet var beslutningerne taget og det eneste,
der var at gøre, var at anke.
Forbundet har medvirket til at styrke vores position i sagen efter at beslutningerne
var taget.
Torben Ludvigsen opfordrede generalforsamlingsdeltagerne til at markere sig i
deres hverdag mod den slags problemer. Gå hjem og skriv læserbrev om sagen.
Flemming Tobisen
Kan vi øre vores vand mere fiskbart ved at fjerne grøden.
Svar: Vi arbejder på at etablere broer.
Er der gang i handicapfiskestien ved bådelauget.
Svar: Vi afventer borger og håndværkerforeningens initiativ.

Stampe: Vi bør gøre noget ved vådengeprojektet på nordsiden af åen.
Lars Kielsgaard: vi arbejder på at påvirke processen.

