
Holbæk Og Omegns Lystfiskerforenings ordinære generalforsamling tirsdag d. 28. februar kl. 19.00 

Dirigenten konstaterede at indkaldelse til den ordinære generalforsamling var sket rettidigt.  

Der deltog 12 personer 

Jan Busk blev valgt til dirigent. 

Valg af stemmetællere - Connie Uglebjerg og Jack Jensen. 

 

Formandsberetning: 

Formanden (Brian Jensen) kom med sin årsberetning. Den vil blive lagt op på vores Facebook side. Ligeledes 

er der vores hjemmeside www.holbaefisk.dk som i er særdeles velkommen til at benytte, husk at anvende 

en proper tone i jeres indlæg og kommentar. 

Formanden talte lidt om vores fiskevande. Blandt andet skal man være opmærksom på nye regler om og i 

Tissø. 

Da formanden er rimelig ophængt og ikke kan varetage foreningens interesser helt og ikke ønsker kun at 

gøre det halvt, har han derfor besluttet ikke at genopstille som formand. Brian Jensen vil gerne opstille til 

bestyrelsen evt. som Næstformand. 

 

Regnskab: 

Kasserer (Jesper Stenholm) fremlagde regnskabet. Mindre underskud i 2016, da klubben brugte penge på 

ture for unge og juniorleder kursus for medlem. En del af de udgifter der var i 2016 vil blive refunderet via 

kommune tilskud i 2017. Der forventes overskud i 2017.  

Vi er 63 medlemmer efter udmeldelse af Danmarks Sportsfisker forbund, hvilket svare til den målsætning 

og forventning klubben har for medlemstallet for 2017.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.       

Bestyrelsen forslog samme kontingent i 2018, som 2017 - vedtaget 

 

Indkomne forslag: 

Der var ingen indkommende forslag. 

 

Valg til formand og bestyrelse 

Bestyrelsen indstillede Jan Busk til formandsposten, ingen andre forslag. 

Jan Busk blev valgt som Formand/bestyrelsesmedlem. 

Brian Jensen blev valgt som Næstformand/bestyrelsesmedlem. 

Gert Zeiler Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.  

Emil Majgaard Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Jack Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem 

Jørgen Lindstrøm blev valgt som Revisor. 

Dennis Hansen blev valgt som Revisorsuppleant. 

 

Under eventuelt. 

Jesper Stenholm kom ind på en snak om vores kajakker, brugen af dem, om hvor de kunne lånes fra osv. 

Brian Jensen kom lidt mere detaljeret ind på booking af Tissøbådene.  

Jan Busk undersøger, om det er muligt at få vores havjolle til at ligge fast i Audebo bådlaug. 

Jan Busk fremlagde også billeder af det nye klubhus, kommunen har tilbudt os.  Wengersminde skal 

fraflyttes i løbet af sommeren.  Det nye klubhus ligger i Hagested.  

http://www.holbaefisk.dk/

