
   DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 

 

 

1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. 

Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.  

2. Beretninger fra forbundet: Formand Eskild Pedersen: Forsamlingen holder 1 minuts stilhed for afdøde 

Skipper Per Thuesen og medlem John Pedersen.  

 Se i øvrigt formands beretning!   Eskild Pedersen 

 

Konkurrence udvalget:  Martin Hubert    

Se i øvrigt konkurrence udvalgs formand Martin Huberts beretning 

Svend Åge har en lille kommentar til fladfiske cuppen. Der var givet udsagn om at folk til fladfiske cuppen 

var træt af den halve dags fiskeri  og den dyre investering af orm orm mm. Fladfiskecuppen bliver lavet om 

til en en dags konkurrence i 2014 ifølge Jan Kristoffersen. 

Michael Lorenzen.  Er grand slam en dag?  Den bliver også en hel dag, ifølge Jan 

Jan Godsk. Der skal skrives i program til bla. fladfiske cup med den tid der fiskes og det skal naturligvis 

overholdes. DHF kan naturligvis kun henstille til klubber og div forretninger der afholder konkurrencer at 

man overholder de forskrevne tider i programmet. 

Tor: Gentager stort set ovenstående. 

Michael Lorenzen: Pokal turen ½ halv dag?  Jyder mm. De kommer da ikke. I år var 5 fremmødte fra det 

jyske, og det er jo flot på trods at en halv dags fiskeri. Der er ikke besluttet endnu hvordan 2015 kommer til 

at se ud. 

Martin Hubert svarer også på ovenstående. Det er bla. pga. års tiden, samt økonomi mm. 

 

 

Rekord udvalget:  Beretning fra Martin Hubert: Martins første år i udvalget. 30 nye rekorder 2013, 6 all 

tackel og 1 line. Flot. Ny fisk på listen. Grå haj. 3 anmeldelser er afvist. Pga. div. Ny hjemme side fra 

udvalget. 

Ingen kommentarer til beretningen. 

 



FF udvalget:  Beretning fra Cees Vader.  

Se vedlagte referat: 

Fremlagt uden kommentarer fra de fremmødte. 

 

EM udvalget: Fremlagt af Finn.  

 Se vedhæftet referat.  

Bestyrelsen har bla. besluttet at Brian Ahlers har fået livstids eksludering af forbundet efter hans snyderi 

under EM 2013. Flere nationer har givet udtryk for at de ikke kommer til EM i DK igen hvis han deltager.   

Her var der et par enkelte kommentarer: Thor Rasmussen: ang. Brian Ahlers og livtids straf. Er dette for 

meget? Thor mener at dette er for meget, og sammenligner med andre sports grene. Eskild forklarer at bla. 

EFSA medlemmer ikke vil komme til vores stævner.  Der er for og imod den lange straf, og emnet blev livligt 

diskuteret.  

Jan godsk: Jan mener klar han skal bøde for det, da det fuldstændigt bevist gjort. 

 

 

3. Regnskab: Cees Vader fremlægger. 

 Se vedlagte regnskab.  

Kommentarer: Jan Godsk ? Underskud i drift. Ca. 10 000 kr.  Det skyldes bla.  tab på konkurrencer 2012.  

Jan påpeger at man bør fremlægge et budget for 2014. Cees forsvarer med at, Kasser posten har været 

svagt besat 2012/2013 pga. sygdom. Så derfor er der ikke udarbejdet et budget for 2014. 

Eskild. fortæller at Per Ekstrøm har hjulpet med regnskabet 2012 og 2013 pga. sygdom.  

Ros af forsamlingen for det flotte overskud til EM. 

Regnskab godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

4 indkomne forslag.  Forslags til vedtægts ændringer. Finn fremlægger 

 Se forslag Finn Larsen:  Ændringer af vedtægter. 

Forslag 1. Godkendt 

Forslag 2. Godkendt 



Forslag 3. Jan Godsk har en kommentar: Vedr. bule/stime fiskeri mener det kolliderer med pokal turen. 

Hubert: dette er ikke målrettet ryk fiskeri men fiskeri efter stim af fisk hvor man under uheldige 

omstændigheder kan fejl kroge fisk. 

Thor. Præciserer hvordan EFSA regler skal tolkes contra DHF regler og vedtægter . Forslag godkendt. 

Forslag 4. Jan Godsk? Bør man ikke have en suppleant til DHF bestyrelse?  Der bliver tilføjet en suppleant til 

det foreslået punkt. Der skal vælges en suppleant for for 1 år af gangen 

Forslag 5. Godkendt 

Forslag 6. Forslag til ændring om hvem skal skrive under ? det skal være 2 fra bestyrelsen.  Godkendt 

Forslag 7. Godkendt. 

Forslag 8. Her er der en rettelse til de fremlagte. Der skal være mindst 3 personer tilstede ved beslutninger 

til et bestyrelses møde. Godkendt. 

Jan Godsk? hva nu hvis bestyrelsen rager uklar? 3 mod 4 osv. Det kan være en mindretals beslutning. Det 

ændres til 4 personer i stedet.  Ellers godkendt. 

Forslag 9. Godkendt 

Forslag 10. Godkendt 

Forslag 11. Rettelse til den forslået vedtægts ændring F5 og F6 byttes om.  

Jan Godsk : Suppleant skal tilføjes. 

Forslag 12. bliver rettet.  

Thor vedr. fuldmagter. Der har tidligere været 3 fuldmagter, og det er nedsat til 1 nu.  

JAN GODSK IGEN. Har et life/individiul 2 stemmer eller ? er man man i medlem er man ikke også k medlem. 

En L medlem det samme selvom personen er K og I medlem.  

1 stemme pr fremmødte ikke K medlem. Skal noteres. 

Forslag 13. trukket ud. 

Forslag 14. trukket ud. 

 

 

5. Kontingent.  Forsætter uændret.  

 



 

6 Valg til bestyrelse:  se vedlagte:  Fritz har pga. dårligt helbred mm. valgt at takke af som kasser for DHF. 

Bestyrelsen og DHF takker for mange års tro tjeneste.  

Niels Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen igen som vores nye kasser.  

Den resterende del af bestyrelsen modtager genvalg. 

Se vedlagte liste over bestyrelsen 

 

7 Revisor:  Per Ekstrøm har valgt at Stoppe. Jan Godsk er forslået som ny revisor. Jan Gosdsk stiller gerne op 

sammen med revisor suppleant Allan Riboe 

 

9: Fastsættelse af ny dato for generalforsamling 2015 . Lørdag den 31 januar kl 16. i HSLF lokaler i Hvidovre 

10 eventuelt:  

Michael Lorenzen. Fejlkrogene fisk. Er det alle konkurrencer?  

Martin Hubert: Nej det er kun i pokal konkurrencen. 

Thor: Er ikke tilfreds med dette. Syntes det er skidt at gå tilbage til gamle regler. Der er meget delte 

meninger om dette emne. Svært at gøre alle tilfredse. Men DHF tilstræber sig på at gøre alle tilfredse med 

hensyn til at få flere folk med til vores konkurrencer. 

Jan. Pokal turen og Amb point. Hvordan gør man det fair bule VS driv 

100% båd point systemet  vil blive brugt i morgen. Så dette bør ikke blive et problem. 

Svend Åge. Hvad er andre klubbers holdninger til at hvis Brian Ahlers vil deltage i andre konkurrencer? Får 

han lov til at deltage? I så fald vil andre DHF medlemmer ikke deltage.   

Anders: Skagen havfiskeklub vil tage dette emne op på næste bestyrelses møde. Men holdningen er nok at 

han også skal udelukkes for denne konkurrence.  

Finn har en kommentar til bladet: portoen er en stor post og derfor har man skåret på udsendelse af dette, 

og man kan derfor hente de faste indlæg mm på forbundets hjemmeside. 

 

 

11. uddeling af årets pokaler Eskild 

Største fisk dk 



 Største fisk fra udlandet. 

Ambassadeurcup top 10. 

 

Ref. Anders Wolff 

 

 

 


