
 

Referat af generalforsamling i Viborg Fiskeriforening, torsdag d. 19. januar 2023 
 

1. Carsten Overgård blev valgt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. 

2. Christina G. Ladefoged blev valgt som referent. 

 

3. Beretning over 2022 

86 medlemmer - 117 medlemmer 2022. Pt. 57 medlemmer. 

Håber på at nedgangen stopper. 

Første bestyrelsesmøde - poster fordelt. For grønne bestyrelsesmedlemmer til aktiviteter i 2022. 

Genetablere samarbejde med Viborg Bådelaug, da foreningens ting er spredt. Klubhus til bestyrelsesmøder 

og medlemsmøder, antal aftalt. 

Ikke noget opskruet. 

Konkurrence 2. weekend i juni 

Ørreder udsat, håber på naturlig forøgelse af bestanden i fremtiden. Medlemmer af foreningen og folk 

udefra satte x antal ørreder ud. 

Bådansvarlig har klaret de få uheldige tilfælde, som der har været med bådene. 

 

4. Regnskabet blev vist på storskærm og i papirform. 

Formuen lidt forøget. 

Ved den ekstraordinær generalforsamling var der bestil smørrebrød, så posten herfor er større end ellers. 

Der er lagt et estimeret budget for 2023. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Kontingentfastsættelse - Ingen ændring. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 



 

• Bestyrelsen - Anders Eriksen 

• Bestyrelsen - Ingen valgt, posten er ledig 

• Suppleant - Ingen valgt, posten er ledig 

 

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

• bestyrelsessuppleant - Ingen valgt, posten er ledig 

 

Der kræves evt. ekstraordinær generalforsamling, men medlemmer af bestyrelses forsøger at finde 

interesserede medlemmer. 

 

9.  Revisor (genvalgt) - Kim Andersen 

 

10. Revisorsuppleant (genvalgt) - Niels Møller Christensen 

 

11. Under eventuelt: 

Bådene klares virkelig flot, et tak derfor. Lille erkendelighed overrakt til Jeppe Sørensen, for en superb 

indsats. 

Beder bestyrelsen overveje om det er for meget med 3 både i vandet (det koster), hav dem gerne oppe til 

rengøring og vedligehold. 

Bådplads 42 - 52 (Vand i skroget) 

Bådplads 43 - 9 (Den bedste båd) 

Bådplads 44 - 28 

Evt. tage bådene op om vinteren. Koderne ændres. 

Hald sø trækker flest brugere til: 

Båd v. Dollerup - 32 

Båd v. Skytteholmen - 73 

 

Generalforsamlingen er afslut. 

NB! Bestyrelsen leder efter 3 nye medlemmer, lykkes dette ikke indkaldes der til ekstraordinær 

generalforsamling, men der er endnu håb. 


