
Deltager ved mødet landsmøde i DHF 1-2-2014 i HSLF lokaler i Hvidovre. Kl 14-16 

Eskild. 

Cees 

Fritz. 

Finn. 

Anders. 

Martin. 

Afbud fra resten af DHF bestyrelse. Jan, Allan. 

Landsmøde i HSLF lokaler 

1. Frits fremlagde regnskaber for 2012 og 2013. Dette skyldes alvorlig sygdom. Super flot regnskab 

som viser at DHF er godt kørende især efter vores EM 2013. Regnskaber er lagt sammen 2012/2013 

og det var til alles tilfredshed.  

2. Bladet.  Hvor mange gange pr år skal dette sendes ud. 1-2-3 gange. Bladet skal ud 2 gange. April så 

vi har referat fra generalforsamling, pokal turen og Roskilde. Næste nummer bliver december 

måden hvor resten af referater kommer i. 

3. Hjemmesiden opdateres af Eskild og der bliver lagt ud lige så snart Eskild har referater mm. 

4. Vedr. Brian Ahlers. Hvad skal der ske. Han skal uden tvivl ekskluderes fra DHF. 5 år eller livstid? Vi er 

enige om at det bliver livstid, men han kan hvis han vil søge om nedsat straf.  

5. 66 tilmeldte til pokal turen. Super flot og helt sikkert pga. bule fiskeriet er indført igen.  Hubert har 

været ud og skaffe præmier til pokal turen i morgen for ca. 30000,-  Super flot med ganske få 

omkostninger for DHF.  

6. Anders sørger for at informere FF og FA med billeder og referat fra pokal turen. 

7. Rekordudvalget ved Hr. Martin Hubert. Referat kommer til generalforsamlingen. En lille reminder 

og et lille sponsorat fra DHF til rekordudvalget i form at en lille jule frokost.  

8. FF. Der er uddelt 2 legater 2013 a 500,- 

9. Ambassadeur cuppen. Hvor meget skal de 10-12 have i præmie ud over ambassadeur hjulet. Vi er 

enige om at der skal gives et beløb til en 2 dages konkurrence. Skagen eller DM i Helsingør 2014.   

10. Der vil blive 8 konkurrencer i ambassadeurcuppen 2014. 

11. EM evaluering. Succes !! godt overskud, masser og fisk og glade deltagere. Finn kommer med ref. 

Til Generalforsamling 

12. Ny kasser. Det er en stor hemmelighed bliver afsløret til generalforsamlingen. 

13. Finn gennemgår forslag til vedtægts ændringer. Som er gældende for 1-1-2015. Bestyrelsen har 

små ændringer til det arbejde Finn og Martin har lavet til vedtægts ændringer. Bla. forslag 8. som er 

hvor mange der skal være min til et bestyrelses møde for at kunne vedtage noget. 3 stk er et krav. 

14. De nye vedtægter med små rettelser bliver fremlagt på generalforsamlingen.  



15. EM i specimen 2016. Der skal fanges fladfisk og bestyrelsen arbejder videre på dette arrangement. 

Der skal laves en lille folder til bla. Weymuont i England 2014 så folk er opmærksomme på at der er 

en konkurrence. 

Referat Anders. 


