Referat af Dansk Grejsamler Klubs ordinære generalforsamling 2022
Generalforsamlingen afholdtes lørdag 5. marts 2022 kl. 16.30 på Storebælt Camping & Feriecenter,
Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

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:
Carsten Faber, Leo Thorup og Brian Neergaard Hansen (alle modtager genvalg).
Bestyrelsessuppleant: Peter Vissing er på valg (modtager genvalg).
På valg til andre poster:
Revisor: Jørgen Nevermann (modtager genvalg).
Revisorsuppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Vest: Bestyrelsen foreslår Aksel Sadolin Jakobsen.
Aktivitetsudvalg Øst: Ledig.
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Carsten Faber bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Jørn Rudsted
Hansen som dirigent. Han valgtes uden modkandidat.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden omtalte det aflyste temamøde om klubbens fremtid. Klubben vil prøve at
arrangere et nyt møde i forbindelse med efterårstræffet. Han henledte opmærksomheden
på indlæggene om klubbens fremtid på den lukkede hjemmeside. Der er fortsat mulighed
for at sende indlæg.
Loppemarkedet på Bellahøj bliver ikke til noget i år. Alle dage i foråret og efteråret er
optaget af idrætsbegivenheder. Nogle alternative muligheder i København undersøges.
Klubbens medlemstal har været nogenlunde uændret de sidste ti år, og i år er klubben i
den gode situation, at der ikke er registreret dødsfald blandt medlemmerne siden sidste
generalforsamling.
Formanden opfordrede medlemmerne til at arrangere lokale events. Den seneste
gammeldags fisketur (Øresund) samlede 8 medlemmer. Klubben yder gerne tilskud til
gammeldags fisketure andre steder i landet.

Posterne som webmaster, kasserer og redaktør af Loppefiskeren er fortsat ledige.
Formanden opfordrede interesserede til at henvende sig til de nuværende indehavere af
de tre poster.
I den efterfølgende debat sagde Flemming Petersen, at man skal kontakte emner til de tre
poster direkte – de kommer ikke af sig selv. Steen Vinkel spurgte, om posterne kan deles
op på flere personer, og Jørn Rudsted Hansen sagde, at den svenske forening har haft
samme rekrutteringsproblem, og har besluttet at lægge opgaver ud af foreningen og betale
for dem. Den løsning afviste Flemming Petersen. Helge Kierkegaard gjorde opmærksom
på, at formanden, kassereren og redaktøren tidligere har fået et årligt fast, beløb.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Peter Jacobsen fremlagde regnskabet og gennemgik de enkelte poster. De
samlede indtægter blev 169.293,00 kroner og de samlede udgifter 163.155,46 kroner.
Overskuddet blev 6.137,54 kroner, hvilket bringer klubbens formue op på 100.091,82
kroner.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad. 4. Budget for kommende år samt fastsættelse af kontingent
Kasserer Peter Jacobsen fremlagde budgettet, der har indtægter på 65.000 kroner og
udgifter på 64.000 kroner.
Generalforsamlingen godkendte budgettet og et uændret kontingent på 250 kroner for
medlemmer bosiddende i Danmark (400 kroner for familiemedlemsskab) og 350 kroner for
medlemmer bosiddende i udlandet.
Ad 5. Indkomne forslag
Jørn Rudsted Hansens forslag, som er trykt i Loppefiskeren nr. 1, 2022, blev vedtaget
uden bemærkninger. (Klubbens vedtægter efter denne vedtagelse er optrykt under dette
referat.)
Ad 6. Valg
Carsten Faber, Leo Thorup og Brian Neergaard Hansen genvalgtes til bestyrelsen.
Peter Wissing ønskede ikke genvalg som bestyrelsessuppleant. Til posten valgtes Jacob
Blom.
Jørgen Nevermann genvalgtes som revisor og Flemming Petersen genvalgtes som
revisorsuppleant.
Aktivitetsudvalg Vest suppleres i det kommende år med Carsten Faber og Peter
Jacobsen, og til den ledige post i Aktivitetsudvalg Øst valgtes Jesper Thykjær Andersen.
Slagelse.
Ad 7. Eventuelt
Der var en del bemærkninger om problemet med at skaffe folk til klubbens tillidsposter.
Leo Thorup og Jørn Rudsted Hansen roste de, der har og har haft en tillidspost, og Leo
nævnte, at de, der hjalp ham sidste år i Grindsted, allerede har meldt sig til som hjælpere
til næste træf.
Flemming Petersen nævnte sit indlæg på hjemmesiden, Helge Kierkegaard mente ikke,
der var folk til alle de poster, indlægget forudsætter, mens Jørn Rudsted Hansen mente, at
det måske ikke var umuligt. Han mindede om, at klubben engang havde en meget aktiv

Århus-gruppe. Carsten Faber sagde, at indlæggene på hjemmesiden gennemgående
viser, at klubben gør det godt.
Der var en kort debat om klubbens blad, som nogle mente burde udkomme digitalt,
eventuelt med en årbog med lidt større sidetal.
Peter Jacobsen og Carsten Skøtt oplyste, at de i nogen tid har kørt et stilfærdig parløb om
hjemmesiden, og at det er tanken, at Peter efterhånden skal overtage jobbet som
webmaster, en opgave, han erklærede sig ”meget varm på.”
Peter oplyste, at næste års træf i Korsør holdes i 2. weekend i marts. Der er Fly Fair i 1.
weekend.
Dirigenten takkede alle for god ro og orden og formanden takkede dirigenten og lukkede
generalforsamlingen.
16 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
Efterfølgende var der traditionen tro lodtrækning om et hjul blandt de medlemmer, der
havde betalt kontingent i tide. Hjulet vandtes af medlem nr. 192, John Johansen,
Vallensbæk Strand.

Vedtægter for Dansk Grejsamler Klub
(senest ændret på generalforsamlingen 5.marts 2022)
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Dansk Grejsamler Klub, hvis hjemsted er den til enhver tid siddende formands
adresse. Foreningen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 2 Formål
Foreningens formål er:
1. at fremme og formidle kendskabets til lystfiskeriets historie, dets grej, litteratur m.v.
2. at udsende bladet ”Loppefiskeren” til medlemmerne
3. at afholde arrangementer for medlemmerne
§ 3 Medlemskab
Alle kan optages som medlem og deltage i foreningens arrangementer.
Et medlem kan indstilles til eksklusion af foreningen, som dog kun kan besluttes af GF. Bestyrelsen kan dog
vælge at udelukke den pågældende indtil eksklusionsindstillingen kan behandles på kommende GF.
§ 4 Kontingent
Kontingentet betales helårligt (for kalenderåret) og forfalder umiddelbart efter kassererens udsendte
opkrævning.
Kontingentets størrelse fastsættes af GF.
§ 5 Generalforsamlingen
1. Afholdes en gang årligt i første halvår.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen samt bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden udsendes
skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
3. Er beslutningsdygtig ved simpel flertalsafstemning (Dog kræves 2/3 flertal for foreningens evt. ophør
jf. § 9).
4. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6. Et fremmødt medlem kan kræve skriftlig afstemning.
7. Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal skriftlig være formanden i hænde senest 2 uger før GF.

Bestyrelsens endelige forslag til dagsorden samt eventuelle indkomne forslag offentliggøres i fuld
ordlyd på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
8. GF er foreningens højeste myndighed.
9- En ekstraordinær GF kan indkaldes af bestyrelsen ell. 25 % af medlemmerne, dersom der skriftligt
anmodes derom til formanden.
§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære GF skal omfatte følgende:
1.
Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4.. Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 7
7. Eventuelt
§ 7 Bestyrelsen
1. Består af formand, der vælges direkte af GF, og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.
2. Vælges på den ordinære GF efter følgende procedure:
Lige årstal vælges: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 medlem til henholdsvis
Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest samt 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Ulige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 medlem til henholdsvis
Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest, 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
Det bør tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, redaktør, sekretær mv.
4. Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg, dog skal den ansvarlige for det enkelte udvalg være
et bestyrelsesmedlem.
§ 8 Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.
2. Kassereren forvalter foreningens aktiver og betaler dens udgifter, ligesom han sørger for
kontingentopkrævning og løbende fører foreningens regnskab.
3. Regnskab og status fremlægges på GF med revisorernes påtegning.
4. Revisorerne skal årligt gennemgå regnskaberne og sikre, at de anførte beholdninger er til stede,
inden påtegning og fremlæggelse på GF.
§ 9 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan alene ske på en ekstraordinære generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmers stemmer. Evt. aktiver skal tilfalde en eller flere foreninger, institutioner eller lign.,
der har sit arbejde indenfor de i § 2 stk.1 nævnte formål.

