Generalforsamling 23. november 2017 kl. 19.00
i klublokalet.
Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen. Der var i alt mødt 22 medlemmer (inklusiv bestyrelsen) til generalforsamlingen. Der var desuden indbudt 3 medlemmer fra Sportsfiskerforeningen ALS –
nemlig de 3, som var med i arbejdsgruppen omkring optagelsen af netop Sportsfiskerforeningen ALS under
paraplyorganisationen Syddanske Lystfiskere.
Formanden orienterede indledningsvis om dagens forløb, hvor man et stykke inde i generalforsamlingen
ville holde en lille pause, hvor foreningen var vært med et stykke smørrebrød til deltagerne.
Herefter indledte formanden selve generalforsamlingen ved at gå til dagsordenens punkt 1, der var valg af
ordstyrer. Bestyrelsen pegede på John Thomsen. Han blev valgt uden modkandidater.
Ordstyreren startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, idet generalforsamlingen var indvarslet til alle medlemmer via mail-system samt opslået på foreningens hjemmeside.
Herefter gik han til dagsordenen, hvor man allerede var igennem punkt 1.

Punkt 2. Valg af stemmetællere.
Ordstyreren foreslog Peter Jacobsen som stemmetæller, hvis der blev behov for det senere hen i forløbet.
Han blev valgt.

Punkt 3. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
Da referat fra sidste års generalforsamling var rundsendt via mail-system til alle medlemmer, foreslog ordstyreren, at man i stedet for at oplæse hele eller dele af sidste års referat kunne stille spørgsmål til eller
komme med kommentarer til dette.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til sidste års referat, og det blev derfor godkendt.

Punkt 4. Formandens beretning.
Ordstyreren gav ordet til formanden for aflæggelse af formandsberetning.
Formandens beretning
Ja, nu vil jeg starte på samme måde som sidste år og sige, at formandsberetningen ikke bliver så lang som
den før har været, da jeg jo hverken er den store taler eller forfatter. Men det ved I jo.
Vi har i aften besøg af vores fiskevenner fra Sportsfiskerforeningen ALS, som I jo nok alle ved søger optagelse i Syddanske Lystfiskere som en underafdeling for ferskvandsfiskere.
Vi var ligeledes inviteret til deres generalforsamling i går den 22. november. Jens Nielsen, John Thomsen,
Jørgen Moos og undertegnede, som udgør den arbejdsgruppe sammen med Kim Hermann, Peter Jacobsen
og Henning Jørgensen, som det seneste år har arbejdet med at genforene Alsiske Kystfiskere og Sportsfiskerforeningen ALS.
Jeg kan fortælle, at det var en meget positiv generalforsamling. Da det kom til punktet ”Optagelse i Syddanske Lystfiskere”, var vi selvfølgelig lidt spændte på udfaldet. Der bliv stemt ved håndsoprækning, og der var
ikke en hånd der ikke kom i vejret. Altså 100 % tilslutning.
Så nu er det kun op til os, om vi vil have dem med. Det tager vi en afstemning om senere.
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Ellers kører det jo stille og roligt i Syddanske. Økonomien ser fornuftig ud - den kommer Søren Haupt ind på
senere.
De fleste aktiviteter foregår jo ude i underafdelingerne, så dem kommer vi også ind på senere.
Inden jeg slutter, vil jeg gerne opfordre alle til at deltage i vores Årsafslutning nu på søndag den 26. november kl. 14.00 på Sønderborg Vandrerhjem, hvor vi starter med overrækkelse af årspræmier og efterfølgende
lottospil med mange fine gevinster.
Så har vi julefrokost lørdag den 2. december kl. 12.00 i klublokalerne med stort ta’ selv bord.
Med disse ord vil jeg så ønske alle en god generalforsamling.

Punkt 5. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde det reviderede klubregnskab for alle 3 klubber samt regnskab for paraplyorganisationen Syddanske Lystfiskere.
Det blev kraftigt kritiseret, at regnskabet for Sønderjyllands Småbådsklub var mangelfuldt. Og efter nogen
debat foreslog ordstyreren, at dette regnskab blev taget ud af dette års regnskabsaflæggelse for senere at
blive gennemgået for fejl og mangler.
Det fremlægges på Sønderjyllands Småbådsklubs Årsmøde i januar måned 2018 for godkendelse.
Det skal her præciseres, at det er den enkelte klubs ansvar, at der foreligger et færdigt regnskab for årets
aktiviteter, som kan indgå i det overordnede regnskab. Dette var ikke tilfældet i år for Sønderjyllands
Småbådsklub, idet der kunne konstateres mangelfuld bogføring.
Kassereren kunne på indtægtssiden konstatere en mindre medlemsnedgang, idet vi nu kun var 115
medlemmer i foreningen. Det er en tilbagegang på 12 i forhold til sidste år.
Kassereren gennemgik de enkelte punkter i regnskabet og uddybede enkelte punkter, der umiddelbart
kunne se lidt ”voldsomme” ud.
Der blev stillet enkelte spørgsmål fra salen, som blev besvaret.
Det samlede regnskab med undtagelse af regnskabet for Sønderjyllands Småbådsklub blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6. Beretninger fra klubformænd.
Claus Smidemann kunne glad fortælle, at det går rigtigt godt med fællesturene. Vi har i år været mellem 14
og 20 mand på de i alt 12 pointture, der er blevet afholdt. Det er mange år siden, der har været så god
tilslutning.
Der er ikke indvejet mange fisk, så det må være det sociale sammenhold samt hyggen med mad og pølser
ved indvejningen, der trækker læsset. Jeg kan i hvert fald konstatere, det er fællesturene, der er omdrejningspunktet i Alsiske Kystfiskere, så dem kører vi videre med på samme måde.
Claus kunne også fortælle, at det går tilbage med deltagere til Forårskonkurrencen. I år blev der kun solgt
109 deltagerkort. Det var 20 mindre end sidste år. Vi har ellers i mange år ligget mellem 150 og 200 deltagere.
Men det er ikke kun ved os det går tilbage. Ørreddagene og Als’ Fiskeweekend er også gået støt tilbage.

Jens Nielsen orienterede fra Alsiske Fluefiskere:
Vi er pt. 38 medlemmer i Alsiske Fluefiskere.
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Og så har flueklubben valgt ny formand, som blev Jørn From. Det nye aktivitetsudvalg blev Jørgen Moos og
Frede Jepsen, og kassereren Søren Haupt fortsætter. Ikke den store for opgave for ham, da der kun – i hvert
i det forgangne år – havde været 5 bilag at postere.
Klubben havde afholdt en række klubaftener med især fluebinding på programmet. Og ellers er der ikke
foregået de helt store ting i flueklubben. Det har været et forholdsvis stille år.
Fluefisketure er der dog afviklet nogle stykker af, selv om en del ture er blevet aflyst bl.a. på grund af vejrmæssige forhold.
Der er i årets løb kun blevet indvejet 3 fisk til fluefiskekonkurrencen, og de er alle blevet fanget og indvejet
af Jørn From. Det si’r så måske lidt om hvor lidt aktive, vi har været.
Jens Nielsen gjorde opmærksom på flueklubbens juleafslutning, der holdes lørdag, den 9. december 2017
med fisketur om formiddagen og spisning af skippelabskovs fra kl. 13.00 i Kollund Roklubs klubhus på
Kollund Mole.

John Thomsen orienterede fra Sønderjyllands Småbådsklub:
- 2017 har været et svært år. Der er ikke mange fisk at fange der, hvor vi må fiske (100 m). Åbenrå fjord,
som er et af vore yndlingsområder, har været dødt de sidste 2 år. Iltsvind, gylleudslip, Fredericia-katastrofen og sidst men ikke mindst 200 tons diesel fra Aabenraa har ikke gjort fjorden renere. Eneste lyspunkt er,
at der er masser af småfisk.
Grundet manglende fangster, og derved manglende lyst hos vore medlemmer, har vi måttet aflyse 50 % af
vore fællesture på grund af manglende tilmeldinger.
Når der er fisk, kan vi dog få folk ud af sofaen. Dette så vi tydeligt, da makrellen var her. Da var der 10 både,
der samlede sig i Sandvig for at skovle makreller ind.
Derudover har vi succes med vore klubture. Vi har været 10 både af sted til Bornholm, og i 2018 bliver vi
atter 10 både, der drager af sted for at fange laks!
Den hårde kerne i klubben, som består af 5 teams, har været på flere ture i år både til Hanstholm, Langeland, Storebælt Cup, Haderslev Cup, påsketur til Bornholm og Trolling Master Bornholm. Det er disse teams,
der holder liv i klubben!
Der har også været aktiviteter i klubhuset i Stevning. Den største succes var atter engang vores grejauktion.
Vi prøver i februar at afholde en auktion i NASS-regi for kystgrej. Så må vi se, om det bliver en succes.
Tanker for 2018 og fremadrettet.
I SJSK har vi særregler, som går udover lovgivningen. Bestyrelsen i SJSK vil på vores møde i januar stille
forslag om, hvorvidt disse særregler skal fjernes.
Baggrundene for at disse burde fjernes er ifølge bestyrelsen primært, at disse regler skaber splid i klubben.
Ved at fjerne alle særregler og holde os til lovgivningen, er der ikke længere noget at diskutere.
Det vil sige, at vi blandt andet åbner for fiskeri i Nybøl Nor og Dyvig ved konkurrencer, og at vi åbner op for
fiskeri med orm igen.

Punkt 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ordstyreren kunne konstatere, at der var indkommet 1 forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1
Forslagsstiller: Syddanske Lystfiskere.
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Forslag: Optagelse af Sportsfiskerforeningen ALS som ny klub for ferskvandsfiskere under paraplyen
Syddanske Lystfiskere.
Claus Smidemann henviste til informationsaftenen på Sønderborg Vandrerhjem, hvor alle medlemmer af de
foreninger var inviteret til en orientering om det arbejde, som en arbejdsgruppe havde arbejdet på i ca. 1
års tid. Her blev det modtaget særdeles positivt.
Og at en ansøgning til Syddanske Lystfiskere netop var blevet godkendt med 100 % opbakning på en nys
overstået generalforsamling i Sportsfiskerforeningen ALS.
Forslaget blev godkendt med en 100 % tilslutning blandt deltagerne i generalforsamlingen.

Herefter orienterede ordstyreren om, at der tidligere var udsendt en opdatering af foreningens vedtægter
omkring fjernelse af forskellige mindre uhensigtsmæssigheder, der ikke længere var aktuelle. Det drejede
sig bl.a. om benyttelsen af klubblad som organ for information til alle medlemmer – noget som ikke har
været i brug de seneste 3-4 år. Opdateringen ville ikke berøre vedtægternes indhold som sådan, men alene
have til formål at tilpasse ordlyden til den virkelighed, vi er i pt.
Generalforsamlingen blev spurgt om, der var nogen kommentarer til det fremsendte. Ordstyreren kunne
konstatere, at det var der ikke. En opdatering af vedtægterne blev herefter godkendt og kan herefter
gennemføres.

Punkt 8. Fastsættelse af kontingenter og indskud jvf. § 4.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for 2018 blev reguleret med kr. 23,- for hver
gruppe af medlemmer for at imødekomme endelig optagelse af Sportsfiskerforeningen ALS i 2019. Desuden
ville der ske et par mindre justeringer for at få lidt mere ”regulære” satser.
Kontingentet for 2018 ville således blive følgende:
Seniorer

kr. 590,-

Pensionister

kr. 525,-

Juniorer

kr. 75,-

Ungdom

kr. 450,-

Familie

kr. 780,-

Familie-pensionist

kr. 690,-

Støttemedlem

kr. 150,-

Søren Haupt kunne samtidig fortælle, at kontingentstigningen for 2018 til Danmarks Sportsfiskerforbund
ville blive på kr. 0, men at der sandsynligvis ville ske en stigning i 2019. Dette besluttes dog først på
Kongressen i marts 2018.
Forslaget blev godkendt.

Punkt 9. Valg af formand.
Ordstyreren kunne konstatere, at formanden var på valg i år, men da Claus Smidemann ikke ønskede at
fortsætte som formand, havde bestyrelsen spurgt den tidligere formand, Jens Nielsen, om han kunne
tænke at overtage formandsposten igen. Dette havde han givet tilsagn om.
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Jens Nielsen blev herefter valgt til ny formand for Syddanske Lystfiskere uden modkandidater.

Punkt 10. Valg af næstformand.
Ordstyreren startede med at henvise til foreningens vedtægter, der siden dannelsen af paraplyorganisationen havde lagt op til, at næstformanden skulle konstitueres blandt repræsentanterne fra de underliggende klubber. Og når Sønderjyllands Småbådsklub har afholdt deres årsmøde i januar måned, vil der blive
konstitueret en næstformand.
Indtil da er Jørgen Moos stadig næstformand, idet han blev valgt for en toårig periode på generalforsamlingen i 2016.

Punkt 11. Valg af kasserer.
Ordstyreren kunne konstatere, at kassereren ikke var på valg i år.

Punkt 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ordstyreren henviste igen til opdateringen af foreningens vedtægter om sammensætning af bestyrelsen.
Her var det hensigten, at mindske den samlede bestyrelse således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer
blev begrænset til et for hver af de underliggende klubber. Og da der var flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede at genopstille, var der god mulighed for at imødekomme ønsket om en
reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer.
På valg i år var:

Ole Hansen – var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Preben Nielsen – var på valg, men ønskede ikke genvalg.

Rudi Haupt – var ikke på valg i år, men ønskede at stoppe som bestyrelsesmedlem.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 13. Valg af revisor.
På valg i år var:
Jens Nielsen – modtog ikke genvalg, da han netop var blevet valgt til formand.
Ny revisor for kun et år blev Kjeld Hansen.

Punkt 14. Valg af suppleanter.
Der skulle findes en ny suppleant, idet foreningen havde kørt et års tid med kun en suppleant. Bestyrelsen
forslog Ole Hansen, som blev valgt uden modkandidater.

Punkt 15. Eventuelt.
Peter Jacobsen orienterede om NASS-samarbejdet og startede med at ridse NASS-samarbejdets formål op:
- Styrke og udvikle sammenarbejdet imellem de 4 sportsforeninger på ALS.
Herefter fortalte han, hvordan NASS-udvalget er sammensat:
- Nordborg Sportsfiskerforening: 3 medlemmer.
- Sportsfiskerforeningen ALS: 4 medlemmer.
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- Skovens Fiskeklub på Als: 4 medlemmer.
- Syddanske Lystfiskere: 3 medlemmer.
- Udefra: Thomas fra MacNab.
Han kunne endvidere fortælle, at der var nedsat 3 udvalg:
- Turudvalg
- Juniorudvalg
- Arrangementsudvalg
Turudvalget:
Udvalget arbejder med fællesture som Nass Premiere Cup, nattur og Nass Efterårs Cup. De har kørt med
stor succes de sidste år, og det holder man fast i.
Som noget nyt har man afviklet en 3-dags tur til Barsø med 2 overnatninger. Det var en super tur med deltagelse fra ALS, Skovens og Syddanske Lystfiskere. Desværre var der kun 11 deltagere. Men man er overbevist om, at man gentager succesen igen i 2018.
Juniorudvalget:
I NASS-samarbejdet har man valgt at oprette et fælles juniorudvalg på tværs af de 4 klubber med det formål at kunne tilbyde vore juniorer flere muligheder og vande at fange fisk i. Der vil være mulighed for ture i
båd, der vil være ture til kysten, åer og søer.
Juniorudvalget har haft deres første møde, og Henning Jørgensen fra Sportsfiskerforeningen ALS er blevet
valgt til formand for juniorafdelingen.
Det er en stor udfordring for Henning og udvalget at få denne afdeling sat på skinner. Og det er nok noget
af det vigtigste og sværeste at få unge mennesker til at dyrke denne dejlige sport fjernt fra deres elektroniske hverdag.
Arrangement udvalget:
Udvalget kom godt fra start, men det kniber lidt med at få afstemt nye arrangementer. Dog kunne Peter
Jacobsen sige, at den fælles julesammenkomst med gløgg og æbleskiver er blevet en fast tradition. Og som
i år i øvrigt holdes den 13. december i ALS’s klublokale. Der vil komme yderlige info ud snarest, har Ole
Christensen lovet.
Peter Jacobsen mener dog, at man nok skal skrue ambitionerne om 4 arrangementer om året lidt ned til 1
eller 2 arrangementer.
Alsmaster konkurrencen:
Tanken med denne konkurrence var jo egentlig, at der kom flere tilmeldinger til vores store konkurrencer,
men det er desværre ikke tilfældet. Vi ser faldende deltagerantal til Alsiske Kystfiskeres Forårskonkurrence.
Det samme gælder også for ALS’ Fiskeweekend og de netop afsluttede ørreddage, hvor der manglede 27
deltagere for at nå antallet fra 2016.
Peter Jacobsen slog på, at man nok må ud og reklamere noget mere for disse konkurrencer - eller måske
bare erkende, at det er den vej, det går!
AlsMaster har nu kørt i 2 år. Og vi giver den 1 år mere, før den tages op til revision.
Hvordan ser fremtiden ud for NASS:
Uanset hvordan fremtiden kommer til at se ud, om ALS bliver optaget i Syddanskes paraplyorganisation
eller ej, så får det ikke nogen indflydelse på det gode sammenarbejde, der er i dag imellem de 4 klubber.
Det vil fortsætte!
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Peter Jacobsen sluttede med at udtrykke en tak for godt sammenarbejde i 2017, og han er helt sikker på, at
det vil fortsætte i 2018.

Rudi Haupt orienterede fra Vandplejen A.N.A.
Vandplejen har i året udført en del aktivitet i Vadbæk, hvor bl.a. Ørredfonden gav 25.000 kr. til fjernelse af
overkørsel bag ved SFS hallerne. Det viste sig at være forurenet jord, som skulle køres på deponi. Så det
blev en ekstra regning til kommunen på ca. 75.000 kr. (Det var en streg i regningen.)
Vi havde på forhånd inddelt projektet i 3 delprojekter, hvor ovenstående var det første (udført af en
entreprenør). Formålet med at fjerne overkørslen var bl.a. at udligne en højdeforskel, så småfisk m.m.
kunne passere uhindret. Og samtidig sikre at stryget kunne fjerne bundaflejringer opstrøms.
Delprojekt 2 langs med Spang Vade bestod i at udlægge skjulesten, hvor ynglen kan finde skjulesteder, og
samtidigt forbedre sten-profilen i vandløbet.
I delprojekt 3 opstrøms fik vi lavet et omløbsstryg for at forbedre opgangen for småfisk, samt igen for at
fjerne bundaflejringer opstrøms. Det gamle bygningsværk bibeholdes og hjælper til, når det giver flom.
Vi følger nu spændt dette projekt også med en årlig bestandsanalyse for at følge projektets betydning for
gydninger og tilstand i bækken.
Syddanskes vandplejekonto har givet tilsagn om finansiel støtte til dette projekt, hvis det skulle blive
nødvendigt!
Ud over det fortsættes det igangværende vedligeholdelsesarbejde m.m. omkring Humbækken på Sydals.
Som det er bekendt, udsætter vi hvert år 9.000 stk. smolt på Sundeved og Als. Det fortsætter vi med indtil
videre. Men de sidste finneklippede fisk blev udsat i april 2017, og som I ved, startede vi med at udsætte
finneklippede smolt i 2015. Med andre ord er der i alt udsat 27.000 smolt, hvoraf halvdelen fik en bugfinne
klippet (de målte 14 cm ved udsætningen), og den anden halvdel fik fedtfinnen klippet (de var 19 cm ved
udsætningen).
Pr. 13. november i år er der indrapporteret i alt 347 stk., hvoraf kun 10 var finneklippet. Et meget skuffende
resultat! Men vi opfordrer stadig at indrapportere i min. 3 år endnu! Også selv om vi er stoppet med at
finneklippe smolten, som vi stadig udsætter. (Så må vi krydse fingre for, at vi får flere positive data i de
kommende år!)
I øvrigt har vandplejekontoen fra Syddanske Lystfiskere sponsoreret en projektor til Vandplejen A.N.A. Tak
for det!
Følg med på Vandplejens hjemmeside www.vandplejen-ana.dk samt på Facebook
https://www.facebook.com/groups/359902990756979/
Det var så et lille udpluk fra Vandplejen A.N.A.
Glædelig jul og knæk og bræk i det nye år!

Formanden takkede alle deltagere for god ro og orden og overlod herefter ordet til ordstyreren for at
afslutte generalforsamlingen 2017.
Ordstyreren anså herefter dagsordenen for udtømt og lukkede generalforsamlingen kl. 21.00.

Referent

Jens Nielsen med flere.
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