
12. februar 2018 

 

 

Generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening 

LØRDAG D. 3. MARTS 2018 KL. 13.00 

I RIBE FRITIDSCENTER – SPORTSVEJ 8, 6760 RIBE. 

Dagsorden i henhold til vedtægter. 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning for det forløbne år v. Asger Brodde 

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 v. Jesper Hammer 

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 v. Erik Dahlgren 

5) Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer til § 4.  

 
                    Vedtægts ændring til § 4. Fiskeregler stk. 4.5 

                    

                     - Nuværende ordlyd: 

 
§ 4.5 Alle medlemmer af RSF skal indberette fangster for den forgangne sæson, herunder 0-fangst af havørred og øvrige 

fiskearter. Dette skal gøres senest den 15. november på den af foreningen anviste måde, med angivelse af: vægt, længde, 

køn (hvis muligt) og fangststed (Å) + medlemsnummer. Har foreningen IKKE modtaget indrapportering fra et medlem, 

opkræves der et gebyr på 500,- DKK, der pålægges kontingentet, for at man fortsat kan være medlem. Betales gebyret ikke, 

kan man ikke få et medlemskort udstedt næste sæson. 

- Bestyrelsen foreslår følgende ændring:  

§ 4.5. Alle medlemmer skal løbende indberette deres fangster. Det sker direkte på SU´s hjemmeside, hvor alle fiskearter 

indberettes. Tidsfristen for indberetning af de forskellige fiskearter er oplyst på SU's hjemmeside. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: Erik Dahlgren, modtager genvalg (på valg for 2 år), Lars H. Hansen, modtager genvalg (på valg for 2 år) Uffe 

Schrøder, modtager genvalg (på valg for 2 år) Erik Schultz (modtager ikke genvalg), bestyrelsen foreslår Allan Kjærgaard 

(på valg for 2 år) og at Gerda Feddersen overtager Asgers plads i bestyrelsen (på valg for 1 år) 

Asger Brodde ønsker at trække sig fra bestyrelsen, Ole Veltz og Claus Ehmsen er ikke på valg. 

7) Valg af 3 suppleanter. Bjarne Gert Rasmussen modtager genvalg. Lars Roed modtager ikke genvalg og Gerda Feddersen 

modtager ikke genvalg som suppleant. Bestyrelsen foreslår Henrik Ommen.   

En ny suppleantkandidat skal findes på GF. Suppleanterne konstituerer sig indbyrdes efter valget, som henholdsvis 1. 2. & 

3. suppleant. Alle Suppleanter er på valg for et år.  

 

8) Eventuelt. 

Vel mødt. 
 
Med venlig hilsen 
Formand Asger Brodde, Ribe Sportsfiskerforening.. 


