Referat fra generalforsamling i Syddanske Lystfiskere
22. november 2018 kl. 18.30 i klublokalet.

Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen. Der var i alt mødt 28 deltagere inklusive bestyrelsen og medlemmer fra Sportsfiskerforeningen Als til generalforsamlingen.
Formanden orienterede indledningsvis om dagens forløb, og efter generalforsamlingen ville foreningen
være vært med et stykke smørrebrød til deltagerne.
Herefter indledte formanden selve generalforsamlingen ved at gå til dagsordenens pkt. 1, som 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.

Punkt 2. Valg af stemmetællere.
Forsamlingen blev enig om at vælge stemmetællere, hvis behovet skulle opstå.

Punkt 3. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
Referatet fra sidste generalforsamling var blevet distribueret ud til alle medlemmer via DSF mailsystem, så
alle havde haft mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet. Ordstyreren valgte derfor at høre de
tilstedeværende, om der var bemærkninger hertil.
Det viste sig ikke at være tilfældet, og det blev derfor godkendt.

Punkt 4. Formandens beretning.
Ordstyreren gav ordet til formanden for aflæggelse af formandsberetning.

Formandens beretning
”2018 har været et lidt mærkeligt år på flere måder. Hvis jeg skal starte med det rent fiskerimæssige, så har
det nok været et af de sværeste år i meget lang tid. Først blev vi på det nærmeste frosset ud af en lang og
vedholdende vinter, der godt nok ikke gav så megen sne, som man måske nok kunne ønske sig – jeg vil i
hvert fald gerne have sne, når det er vinter.
Og efterfølgende fik vi et ganske kort forår, inden sommeren satte ind med både varme og tørke allerede
sidst i april måned. Og for at det ikke sku’ være løwn, så fortsatte det tørre og varme vejr langt ind i august
måned.

Det mærkede de fleste ved, at fiskeriet startede med relativt fine fangster til forårets konkurrencer og
fisketure, for så sidenhen på det nærmeste at dø ud. Fangsterne udeblev for de fleste – også selvom nogle
godt kunne finde enkelte fisk, der kunne hjemtages.
Det varme og tørre vejr gav problemer på både kysten og i de ferske vande. I en del åer, hvor vandtemperaturen havde sneget sig pænt over de 20 grader, blev det i flere tilfældet anbefalet ikke at fiske – eller i hvert
fald undlade at fange fisk, da eventuel genudsætning i langt de fleste tilfælde ikke ville lykkes til fiskens
fordel.
På kysten mærkede man også det varme vejr – det var næsten umuligt at opdrive fisk på de ellers kendte
pladser. Det bedredes dog senere, og her i efteråret har der været pænt mange fangster, om end de fleste
fisk har holdt sig pænt under mindstemålet. Dog har mange måttet slås med en grøn suppe af – heldigvis –
ufarlige furealger.
Ingen regel uden undtagelser – det beviste Johnny Petersen i hvert fald, da han på en tur i indervandet
mellem Als og Jylland kunne overliste en fin havørred på lidt over 6 kilo. Så med en portion held og nogen
flid kunne det lade sig gøre.
Værre indflydelse har det varme og tørre vejr haft på vore små bække og åer. Rigtig mange af dem er ganske enkelt tørret helt ud, hvilket er gået hårdt ud over faunaen i vandløbet. Rigtig meget udsætningsarbejde
er på det nærmeste banket tilbage til nul, idet al yngel og smolt, der ikke er nået at trække til havs, inden
vandet forsvandt fuldstændig, er gået til i vandpytter, der svandt mere og mere dag for dag. Men det kan
Rudi fortælle mere om lidt senere.
På en noget anden front er det gået meget bedre. De senere års bestræbelser på at forene Sportsfiskerforeningen Als og Syddanske Lystfiskere igen har båret frugt. Det er et arbejde, der vel i bund og grund startede
helt tilbage i 1985, hvor Alsiske Kystfiskere blev dannet, og hvor man efterfølgende mere eller mindre
højlydt tilkendegav, at
”- Jamen, hvad skal vi dog med alle de foreninger her?”
Det er godt noget før min tid her i det sønderjyske og en del længere tid før min start i foreningerne her.
Men jeg kan da godt huske, at man også der i midten af 1990-erne, hvor jeg kom med i Alsiske Kystfiskere,
snakkede om en eller anden form for sammenlægning igen.
Det blev ikke dengang til noget – et samarbejde på tværs af de 4 foreninger og klubber her på Als var, hvad
det kunne blive til – i første omgang, i hvert fald. NASS-samarbejdet blev født. Og det eksisterer selvfølgelig
stadigvæk.
Men siden er der sket en del på foreningsfronten – ikke mindst som en reaktion på det faldende medlemstal
i stort set alle sports- og lystfiskerforeninger. I hvert fald mærker vi det hernede, hvor medlemsskaren mindskes og gennemsnitsalderen øges.
De første spæde korn blev sået på vores stormøde på Nygaard i 2010, hvor alle foreninger og klubber deltog
talstærkt – dog uden at det bragte ret meget nyt med sig. Man kan vel tillade sig at sige, at nogle synspunkter blev luftet og territorier blev pisset af. Men så heller ikke mere.
Men et eller andet har vel alligevel fænget – i hvert fald tror jeg nok, at man hos Sportsfiskerforeningen Als
har haft emnet oppe til debat en del gange siden. Vi har fra vores side vel nærmest nøjes med at drømme
om et tættere samarbejde, men rent praktisk ikke gjort ret meget ved.

Så stor var glæden, da bestyrelsen fra Als tog initiativet og bød op til dans. Ikke noget vi kunne sige nej til,
og på et fælles møde på Sønderborg Vandrerhjem i november måned sidste år blev hele projektet præsenteret for alle medlemmer af de to foreninger.
Et stort arbejde lå forude – primært for Sportsfiskerforeningen Als, da det nok mest var deres medlemmer,
der ligesom skulle overbevises og synes om at være en del af Syddanske Lystfiskere. Og på baggrund af et
kvalitativt stort arbejde af bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Als blev det godkendt med 100 % opbakning på deres seneste generalforsamling her for nogle få dagen siden. Rent faktisk 1 dag før 1-års-dagen for
mødet på Sønderborg Vandrerhjem.
Og herfra skal der lyde en stor tak til bestyrelsen fra Als for initiativet og et mindst lige så stort velkommen i
familien. Det bliver meget spændende at se, hvad det kan føre med sig af nye, spændende initiativer og aktiviteter i tiden fremover. En del er allerede på tegnebordet, og med udgangspunkt i at kalenderen kun indeholder 52 uger og 365 dage, så bliver det noget af et puslespil at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Men vi ser frem til det.
Jeg vil dog ikke undlade at trække min gamle kæphest frem igen – husk at få synliggjort alle initiativer for
omverdenen og dermed være med til at skabe et ønske hos alle læserne og beskuerne om at blive en del af
noget succesfuldt.
Jeg plejer normalt også at kommentere på en del af de emner og initiativer, der udspringer fra Danmarks
Sportsfiskerforbund. Men det vil jeg undlade denne gang – dog vil jeg gerne understrege, at de rent faktisk
arbejder for, at vi alle sammen kan få både mere og renere fiskevand at dyrke vores hobby i. Det gælder
både i ferskvand og i saltvand.
Lad mig blot lige fremhæve et par eksempler: Hvem har ikke hørt om kampen om at få saltvandsdambrugene op på land og især al den ballade, der er med Hedensted Kommune og Hjarnø Havbrug. En miljøskandale af dimensioner.
Og stop for sandsugning i Øresund.
Og forbundets bidrag til at få øget torskekvoten for lystfiskere ved fiskeri i Østersøen.
Alle sammen enkeltstående sager, som måske ikke har direkte forbindelse med hinanden. Men som på en
eller anden måde alligevel er med til at give os lystfiskere – hvad enten vi fisker i vandløb, søer, fra kysten
eller off shore – både bedre fisk, bedre vandmiljø og bedre rammer at fiske i. Skulle man måske lige tænke
over, inden man sætter sig bag skærmen og begynder at læsse en hel masse brok af på Facebook.
Og rent faktisk arbejder de også – selv om det måske ikke ser sådan ud – på at skabe større opbakning til os
som forening og sig selv som forbund. Men der er ingen tvivl om, at det en svær kamp i en tid, hvor både
individualisme og egoisme er så fremtrædende, som det rent faktisk er. Se blot på både Facebook og andre
sociale medier, hvor det mest af alt vidner om selv-iscenesættelse snarere end om udbringelse af et givent
tip til fiskeplads eller andet fiskerelateret budskab.
Jeg plejer også at sige noget om vore egne klubber og regnskabet, men det vil overlade til de respektive formænd at fortælle om, og endelig til Søren at indvie os i regnskabets facetter.
Sluttelig vil jeg gerne sige tak til den siddende bestyrelse med suppleanter og revisorer for godt samarbejde i
den forgangne tid. Her er det nok Søren, der har måttet trække det største læs med at få alle detaljerne til
at spille sammen. Men det er lykkes, som det vil fremgå lidt senere.

Og så vil jeg ellers bare ønske jer alle sammen en god generalforsamling. På et tidspunkt serverer vi et par
stykker smørrebrød. Og alt efter hvor hurtigt generalforsamlingen skrider frem, vil ordstyreren beslutte,
hvornår det skal serveres.
Tak!

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 5. Aflæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede klubregnskab for alle 3 klubber samt regnskab for paraplyorganisationen Syddanske Lystfiskere.
Der blev stillet enkelte spørgsmål fra de fremmødte, og de blev besvaret.
Det samlede regnskab blev herefter godkendt.

Punkt 6. Beretninger fra klubformænd.

Claus Smidemann orienterede fra Alsiske Kystfiskere:
”Ja, folkens! Året 2018 har været et mærkeligt fiskeår. Jeg kan i mine ca. 30 år i foreningen ikke huske, at
der er fanget så få fisk som i år. Først et rigtigt koldt forår, siden efterfulgt af en lang og varm sommer.
Der er mange meninger om det dårlige fiskeri, men lad det nu ligge. Det skal være dårligt inden det kan
blive godt.
Lad os i stedet kigge tilbage på året, der er gået. Som formand for Alsiske Kystfiskere kan jeg kun være glad.
Der er rigtig god opbakning til de arrangementer, vi laver. Vi har i år afholdt 11 fælles-/pointturer med et
gennemsnit på 16 deltagere per tur. Det må siges være rigtigt godt. Selv om der ikke er kommet mange fisk
til indvejning, så er vi i hvert fald gode til at hygge os. Særligt hvis der er lidt mad på programmet!
Nåh ja, vi er jo også kommet op i den alder, hvor det sociale er lige så meget værd som at fange en fisk. Så
lad os se, hvad det bringer næste år, hvor vores fiskevenner fra Sportsfiskerforeningen Als jo også bliver en
del af os. Det glæder vi os meget til.
Ud over vores pointture, som vi jo nok må sige er omdrejningspunktet i vores forening, har vi jo også afholdt vores traditionelle Forårskonkurrence. Den blev i år noget af en både kold og varm omgang. Først
måtte vi aflyse på grund af Kong Vinter i marts. Og da vi så nåede frem til juni, hvor konkurrencen var flyttet
hen til, havde vejrguderne bestemt sig for, at nu skulle det være rigtigt varmt. Men vi fik da afholdt konkurrencen med skindet på næsen.
Så har vi været på vores årlige tur til Ærø Fiskeweekend sidste weekend i september. Vi var i år 9 mand med
på turen. Traditionen tro stod Ole for maden fredag aften. Det var en god gang grillmad med det hele til.

Lørdag aften blev også som den plejer. Der stod jeg selv for ordentlig gullashgryde med det hele, og
selvfølgelig rødbeder til! Alt i alt en rigtig god tur.
Det var så ordene.”

Jørn From orienterede fra Alsiske Fluefiskere:
”Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været et dårligt år for klubben. Fiskeriet har været meget dårligt, og der er ikke vejet nogen fisk ind til flueklubbens årskonkurrence i år.
Der er fanget to fisk på vores klubture, en pæn havørred på +50 cm og en stor skrubbe, begge fanget af
Niels-Ole Johansson, der på det tidspunkt ikke var medlem, men var inviteret som medlem af Als.
Alle klubber er ramt af det dårlige fiskeri.
Klubturene har været plaget af aflysninger i år. Der var planlagt ni og gennemført fem. Vi har været ramt af
højvande og dårligt vejr, men ikke mindst at folk har været optaget af andre gøremål.
Vi deltog med fluebinding ved lystfiskerdagene ved Sønderborg Slot. Det var en stor fornøjelse at vise og
lære børnene fluebinding.
Fluebindingsaftenerne er gået rimeligt. Her er det dejligt, at Niels-Ole er kommet med ny inspiration. Vi har
været nogle stykker med til fluebinding hos Als.
For eftertiden vil fluebinding indgå i SDL’s klubaftener.
På vores årsmøde blev vi enige om at blive bedre til at kommunikere ud om vore arrangementer.
Frede Jepsen er udtrådt af bestyrelsen og ind er valgt Niels-Ole Johansson.
Bestyrelsen består nu af Jørgen Moos, Niels-Ole Johansson. Formand er Jørn From og kasserer er Søren
Haupt.
Er formanden ikke tilstede ved SDL’s bestyrelsesmøder, er Jørgen Moos suppleant.”

John Thomsen orienterede fra Sønderjyllands Småbådsklub:
John Thomsen måtte konstatere, at det hele året havde været svært at fange havørred, så et alternativt
fiskeri efter fladfisk og torsk blev iværksat og gik nogenlunde.
Året gav 6 nye medlemmer til klubben.
På klubbens forårstur over 2 dage deltog der 20-25 både.
John Thomsen kunne endvidere fortælle, at der på Bornholmsturen deltog 10 både med 20 mand, og den
varede en uge. Den tur bliver gentaget i 2019.
Til artskonkurrencen var der 16 både tilmeldt.
Der bliver afholdt klubaftener 1 gang i måneden.
Grejauktionen er en stor succes, og der er altid stor interesse her. Den vil naturligvis blive gentaget.
Der var også et arrangement omkring redningsudstyr.

Per Søstrøm fra Verona på Bornholm var også på besøg, og han gav en orientering omkring turen til Bornholm til næste år. Her er alle medlemmer af Syddanske Lystfiskere velkomne.
Rampen i Hardeshøj er blevet genskabt og betalt ud af egen pengebeholdning.
Der bliver arrangeret bustur til bådmessen i Fredericia.
John Thomsen blev forespurgt til rygterne om Småbådsklubbens mulige udmelding af Syddanske Lystfiskere. John orienterede herom, idet en del medlemmer af Småbådsklubben ikke mente, de fik noget ud af kontingentet til Danmarks Sportsfiskerforbund.
Emnet vil blive taget op på det kommende årsmøde i januar måned 2019.

Helge Pedersen orienterede fra 60+’erne.
”Vi hedder stadig 60+’ere, og vi kører faktisk i slutningen af niende år. Det vil sige, at når vi starter op igen
efter nytår, så starter vi på vores 10-ende år.
Vi var ikke så mange i starten, men efterhånden har vi i mange år kørt ret stabil - dvs. at vi er 8-10 stykker
hver gang.
Vi laver kaffe på foreningens regning, og medbringer selv kage efter tur. Der er dog ikke nogen tvang.
Det er lidt småt med nye deltagere, og jeg tror ikke, at det vil få nogen betydning fremover med sammenslutningen af foreningerne. Vi er allerede blandet fra begge foreninger.
Jeg kan samtidig forstå, at der fremover skal afholdes Senior-klubaftener skiftevis hos os og hos ALS, - om
der så fremover bliver plads til forskellige hyggeaftener, det vil tiden vise.
For i øjeblikket er der aftener med:
Fluebinding – afholdt af fluefiskerne - (hver anden torsdag).
Als afholder Senior-aftener – (hver onsdag) - (fremover SDL klubaftener) skifter navn.
Om dagen er det 60+’erne, - (hver anden torsdag).
Jeg tror, at det vil være de samme – måske 20 personer, der deltager i de forskellige arrangementer. Men
det er noget, vi må finde ud af fremover – for så må vi tilpasse os. Nye tider – nye skikke.”

Punkt 7. Indkomne forslag.
Ordstyreren kunne konstatere, at der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. Forslaget vedrørte en del
mindre ændringer i ordlyden af vedtægterne samt tilføjelsen af Sportsfiskerforeningen Als’ vedtægter.
Ændringsforslaget var fremsendt til alle medlemmer via DSF-mail-systemet.
Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var til dette, blev vedtægtsændringsforslaget godkendt.
De nye vedtægter vil blive fremsendt til alle medlemmer via DSF-mail-systemet.

Punkt 8. Fastsættelse af kontingenter.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke sker en ændring for 2019. Dette blev begrundet
med, at kontingentet til Danmarks Sportsfiskerforbund ikke ville stige i 2019.
Der sker en orientering til samtlige medlemmer, så man kan vælge ferskvandsfiskeriet til.
Forslaget blev godkendt.

Punkt 9. Valg af formand.
Ordstyreren kunne konstatere, at formanden ikke er på valg i år.

Punkt 10. Valg af næstformand.
Ordstyreren kunne konstatere, at næstformanden Jørgen Moos er på valg i år, og at han modtager genvalg.
Jørgen Moos blev valgt uden modkandidater for de næste 2 år.
Punkt 11. Valg af kasserer.
Ordstyreren kunne konstatere, at kassereren, Søren Haupt, var på valg i år, og at han modtager genvalg.
Søren Haupt blev genvalgt uden modkandidater for de næste 2 år.

Punkt 12. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer.
De enkelte klubber under Syddanske Lystfiskere indstiller på deres årsmøder et medlem til bestyrelsen i
Syddanske Lystfiskere. Ligeledes udpeger de en suppleant til denne post. Bestyrelsesmedlemmerne skal
således ikke vælges på generalforsamlingen, men blot godkendes.
Alsiske Kystfiskere havde indstillet Claus Smidemann.
Alsiske Fluefiskere havde indstillet Jørn From.
Sønderjyllands Småbådsklub havde indstillet John Thomsen.
Sportsfiskerforeningen Als havde indstillet Kim Hermann.
Alle indstillede bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.
Samtidig udtræder de 2 suppleanter, Ole Hansen og Frede Jepsen.

En fejl i rettelserne til foreningens vedtægter gjorde, at der blev nogen tvivl om punktet ”Valg af suppleanter”, som i den aktuelle dagsorden ikke længere var med, men som ikke var blevet fjernet i de tidligere vedtægter. Det blev beklaget af formanden, som gjorde opmærksom på, at det under hele forløbet med paraplyorganisationen Syddanske Lystfiskere ikke var meningen, at der skulle tilknyttes suppleanter, idet de
aldrig havde været benyttet.
Efter nogen debat blev man enige om at fortsætte med den udstukne dagsorden og efterfølgende sørge
for, at punktet blev fjernet fra vedtægterne. Dette kunne dog først få endelig virkning fra næste års generalforsamling.

Men det gjorde så, at de to nuværende suppleanter, Ole Hansen og Frede Jepsen, begge blev løst fra deres
poster. I øvrigt efter eget ønske.

Punkt 13. Valg af revisor.
Birgit Smidemann var på valg og modtager genvalg. Hun blev genvalgt for en to-årig periode.
Keld Hansen var valgt for en et-årig periode og modtager ikke genvalg. Som ny revisor foreslog bestyrelsen
Erik Birk. Han blev valgt uden modkandidater.

Punkt 14. Eventuelt.
Kim Herman fra Sportsfiskerforeningen Als takkede for det gode samarbejde vedrørende sammenlægningen af de 2 foreninger, og han gav udtryk for, at det længe havde været deres ønske.
Fremover vil der være klubaftener hver onsdag. Det bliver i ulige uger i ”Det blå hus” på Verdens Ende og i
lige uger i klublokalet på Kløvermarkskolen.
Kim fremførte også, at der skal ske ændringer på SDLS hjemmeside, da vi skal være mere udadvendte fremover.
Her svarede formanden, at det allerede er i gang. Men at foreningens hjemmeside kort før generalforsamlingen blev ramt af tekniske problemer, idet der måtte flyttes webhotel. Dette har afstedkommet en del
problemer, og meget information på hjemmesiden er mistet.

Rudi Haupt orienterede fra Vandplejen ANA:
”Efter en varm og tør sommer:
Ja, vi må desværre erkende, at den tørre sommer ikke ligefrem har hjulpet bestanden af ørreder i vore
vandløb. Ja, og algevækst og iltsvind i Flensborg og Als Fjord – ja, omkring hele Als. Vi må sige, det er op ad
bakke. Skarvbestanden i vort område er forøget med 6 % (og hver fugl spiser ca. ½ kg fisk om dagen) og
gråsælen breder sig i de danske farvande. Bestanden er siden, den kom tilbage i 2015, vokset med næsten
50 %. Og de spiser ca. 5 kg fisk om dagen! Bare lige en tanke!
Som bekendt har vi (Ole J., Henning, Nikolaj og undertegnede) i efteråret (i uge 34 og 35) hjulpet DTU Aqua
(Andreas Svare) med bestandsanalyse i tilløbene til Flensborg & Als Fjorde. Sidste gang, det blev udført, var i
2009 og på Als i 2010, hvor vi også hjalp til.
Forud for undersøgelsen i år besøgte jeg samtlige stationer (ca. 18 stationer) med start i Kruså til og med
Fiskbæk og Adsbøl for at få et overblik på tørkesituationen før bestandsanalysen skulle løbe af stablen. Min
beretning sendte jeg til DTU Aqua, så de ved selvsyn var lidt forberedt på tørke situationen. (Vandstanden
og vand generelt var ikke godt). Vandløbene fra Kruså til og med Munkemøllen var der vand i, undtaget helt
oppe i systemet. Fiskebæk / Adsbøl var total tørlagt, ikke godt! Men naturen er vi jo ikke herrer over.
Ved selve bestandsanalysen i uge 34 og 35, hvor vi besigtigede ca. 71 stationer, hvoraf 31 stationer ikke blev
el-fisket grundet manglende vand, var det dog glædeligt, at fisketætheden de steder, hvor der var vand nok,
var øget i forhold til tidligere undersøgelser. Eksempelvis på station 1a fik vi i 2009 1 stk. lakseyngel og 3 stk.

ørredyngel. I år fik vi på samme station ca. 130 stk. ørredyngel (men ingen laks), og i andre vandløb nederst
i systemerne var vi vidner til at se yngel med noget af blommesækken i behold! Ja, det må siges at være
usædvanligt! Den større mængde af yngel tættere på udløbet kan skyldes, at vandløbene var sommertørre
helt oppe i systemerne.
Morten Ringive er købt ind af Sønderborg Kommune for at planlægge etableringen af sandfang, i første
omgang på Als. Efterfølgende på Sundevedsiden. I tankerne er/var:










Meldved ved Nordborgvej.
Kornbæk - sandfang og udlægning af gydegrus.
Hundekilde - ingen behov.
Humbæk - nedstrøms sandfang bliver gjort lovligt.
Rohmusgaard - sandfang bliver gjort lovligt.
Et sandfang ved Lærkereden.
Kallemose - sandfang gøres lovligt.
Nordborg Bæk.
Vibæk ved Ensomheden.

Årets el-fiskeri er optimistisk planlagt til at skulle løbe af stablen den 1. december 2018 som 1. prioritet, 2.
prioritet er lørdag den 8. december 2018. Pt er det desværre op ad bakke, da vandstanden i dag den 22.
november kun er på ca. 2 cm ved målestationen i Adsbøl.
Ved smoltanalysen, som vi startede i 2015, er resultatet i dag den 22. november 2018 følgende: Indrapporterede fisk i alt: 533 stk. Ud af disse er der 15 stk. som er fedtfinne-klippet. (Ikke just opløftende!) Dette
danner grundlag for Vandplejens nuværende holdning til udsætninger af ekstra smolt.
Selv om der nu og da bliver klaget over brugen af indrapporteringsprogrammet, kan jeg oplyse at
gennemsnitstidsforbruget pr. indrapportering er/var 1 min og 38 sek.!
For Vandplejen A.N.A.
Rudi Haupt”

Herefter gav ordstyreren ordet formanden, som takkede alle deltagere for god ro og orden. Han informerede desuden om de kommende arrangementer i foreningen, nemlig Årsafslutningen den kommende søndag, Julefrokosten lørdag, den 15. december, NASS’ juleafslutning torsdag, den 19. december samt Torskefestivalen 3. juledag torsdag, den 27. december.
Herefter gav han ordet tilbage til ordstyreren for at afslutte generalforsamlingen 2018. Ordstyreren anså
herefter dagsordenen for udtømt og lukkede generalforsamlingen kl. 21.00.

Referent
Jørgen Moos med bidrag fra flere.

