Referat af Dansk Grejsamler Klubs ordinære generalforsamling lørdag 4. september
2021 på Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
På valg til bestyrelsen er:
Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard (begge modtager genvalg).
Bestyrelsessuppleant: Aksel Sadolin Jakobsen er på valg. Han modtager genvalg.
På valg til andre poster:
Revisor: Jørn Rudsted Hansen (modtager genvalg).
Revisorsuppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Øst: Kandidat mangler. Hvervet ligger pt. i bestyrelsen.
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Petersen der valgtes. Han konstaterede
generalforsamlingens lovlighed trods de usædvanlige omstændigheder, der flyttede
generalforsamlingen fra det aflyste træf i Korsør i marts til Grindsted-træffet i september.
Dermed var tidspunktet ikke i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Dirigenten
spurgte, om der var indvendinger mod afholdelsen af generalforsamlingen. Det var der
ikke.
Ad. 2. Formandens beretning.
Carsten Faber aflagde beretning om, hvad han kaldte et meget anderledes foreningsår.
Træffet i Korsør blev aflyst, mens træffet i Grindsted blev gennemført med brug af et telt,
en nødløsning, som forhåbentlig aldrig skal gentages.
Dagens loppemarked havde været vanskeligt at arrangere, fordi der manglede frivillige til
at give en hånd med. Det er et generelt problem for klubben, og formanden opfordrede til,
at man melder sig som hjælper, om ikke for en dag så for nogle timer.
Der har netop været en hyggelig gammeldags fisketur og formanden opfordrede til at man
andre steder i landet arrangerer ture. Man kan tage kontakt med kassereren for praktiske

råd og økonomisk tilskud.
Seks medlemmer var døde i årets løb: Hans Martin Olsen, Ulrik Jensen, Lars Jørgensen,
Carsten G. Christensen, Leo Dahl og Bent Rømer. Generalforsamlingen mindedes dem
med et minuts stilhed.
Efter formandsberetningen spurgte et medlem til medlemstallet. Kasserer Peter Jacobsen
oplyste, at klubben har cirka 230 medlemmer.
Herefter godkendtes formandens beretning med akklamation.
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab
Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for 2020 og gennemgik dets poster. De samlede
indtægter var 190.038,28 kroner og de samlede udgifter var 190.016,08 kroner.
Overskuddet på 22,20 kroner bringer klubbens formue op på 93.954,28 kroner.
Regnskabet godkendtes med akklamation. (Det detaljerede regnskab ligger på
hjemmesiden).
Ad 4. Budget for kommende år
Peter Jacobsen fremlagde budgettet for 2021. Det har indtægter på 64.060 kroner og
udgifter på 58.700 kroner og budgetterer dermed med et overskud på 5.360 kroner, det
hele under forudsætning af uændret kontingent på 250 kroner for medlemmer boende i
Danmark og 350 kroner for medlemmer boende i udlandet. Budgettet godkendtes med
akklamation. (Det detaljerede budget ligger på hjemmesiden).
Ad 5. Indkomne forslag.
Der var indkommet to forslag, det ene stillet af Heinz Gerhard, der foreslog et kontingentfrit
år i 2022, det andet af Jørn Rudsted Hansen, der foreslog uændret kontingent.
Debatter koncentrerede sig om forslaget om det kontingentfri år, og alle indlæg var imod
det.
Formand Carsten Faber sagde, at klubben har haft uændret kontingent siden 2009 og vil
kunne have det længe endnu med det nuværende kontingent. Der skal være penge til 40års jubilæet om nogle år. Et kontingentfrit år vil dræne mere end halvdelen af formuen og
være et ”stort hug,” sagde han.
Helge Kierkegaard foreslog et ændringsforslag til forslaget om det kontingentfri år. Det
skulle kun gælde medlemmer, der var i klubben 28. august 2021. Dermed kunne man
undgå at for eksempel en højskole masseindmeldte alle sine elever som led i et
undervisningsprojekt. Dirigenten afviste ændringsforslaget. Der kunne ikke stilles nye
forslag på generalforsamlingen, sagde han.
Jørn Rudsted Hansen tog som en af klubbens revisorer afstand fra forslaget. Der var ikke
rimelig begrundelse for det, da kun et enkelt arrangement var aflyst.
Dirigenten deltog også i debatten. Flemming Petersen kaldte forslaget uheldigt og gjorde
opmærksom på, at kontingentindkrævningen også er et vigtigt link til medlemmerne.
Forslagsstilleren Heinz Gerhard var ikke til stede på generalforsamlingen, hvad der blev
kritiseret af dirigenten og flere andre deltagere.
Dirigenten spurgte, om der var ønske om skriftlig afstemning. Det var der ikke og så
stemtes der ved håndsoprækning. Samtlige på nær én stemte imod det kontingentfri år.
Den ene undlod at stemme.

Ad 6. Valg
Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard blev begge genvalgt til bestyrelsen, og Aksel
Sadolin Jakobsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Peter Jacobsen sagde, at det bliver hans sidste periode. Han genopstiller ikke om to år.
Jørgen Rudsted Hansen blev genvalgt som revisor. Han sagde, at det bliver hans sidste
periode.
Flemming Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant, Leo Thorup blev genvalgt til
Aktivitetsudvalg Vest og Flemming Petersen blev nyvalgt til Aktivitetsudvalg Øst.
Ad 7. Eventuelt.
Leo Thorup efterlyste hjælpere til træffet i Grindsted. Aksel og han mangler noget
opbakning, og det er ikke sjovt at skulle tigge folk om hjælp, sagde han.
Dirigenten forstod ikke problemet, fordi det aldrig har været sådan på Sjælland. Der
kræves nok en reform af træffet, mente han.
En bred debat om medlemstallet endte ikke med nye forslag, men med en erkendelse af,
at klubben er en nicheforening. Jonas Olsson, der er formand for vor svenske
søsterforening Rullen, fortalte, at hans forening er kommet med i det svenske
sportsfiskerforbund, hvilket har givet mange unge medlemmer. Medlemstallet gik fra 260 til
under 100, men nu er det 160 og på vej op. Dirigenten mente, en lignende model er
urealistisk i Danmark på grund af et meget dyrt foreningskontingent til
Sportsfiskerforbundet.
Poul Erik Jørgensen, der er et ret nyt medlem af klubben, efterlyste en organiseret
velkomst til nye medlemmer. Ingen hilste på mig den første gang, jeg var til et
arrangement, sagde han. Han var også kommet til at ”træde ved siden af,” som han
udtrykte det, da han første gang var til auktion. Han havde kigget på fremlagt grej, mens
auktionen pågik. Han foreslog, at man læste auktionsbetingelserne op ved starten på
auktionen. Formanden bemærkede, at klubben skal være bedre til at modtage nye, men at
han og andre i bestyrelsen ofte ikke kender de nye. De må gerne selv melde sig, sagde
han.
Jørn Rudsted Hansen efterlyste nytænkning. Bestyrelsen skal måske indkalde til et eller
flere seminarer om emnet, sagde han. Dirigenten kaldte det temadage med brainstorm.
Dirigenten overlod generalforsamlingen til formanden, der takkede for ideer og forslag og
udbragte et trefoldigt leve for klubben.
21 medlemmer og 2 ægtefæller deltog i generalforsamlingen.
Referent: Helge Kierkegaard.

