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BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen. 

 
Afdelingens beretning 2017 ved formand Allan Schmøde. 
 
I 2017 var der planlagt med 10 sundture og 3 specielle arrangementer (2 P&T 
ture og 1 Å tur). I årets arrangementer deltog i alt 279 sportsfiskere (64 min-
dre end i 2016). 
 
De 10 sundture var vores årlige Torskefestival (i 2 afdelinger), Forår og efter-
års torske konkurrencer, Sommer og efterårs fladfisk konkurrencer, Arts kon-
kurrencerne (i 2 afdelinger) samt hornfisk og sildekonkurrencerne 
 
Sundturene var meget tyndt belagt. Kun 2 ture var fuldt belagt. 
 
Desværre var det ikke i 2017 muligt at afholde nogen af de 3 specialture. 
 
Der blev i alt uddelt 26 præmier på årets sundture, vinderne fordelte sig såle-
des at 6 firmaer og 2 enkelt deltagere vandt præmier. 
Der var 17 forskellige vindere på turene, 1 medlem havde 4 placeringer, 2 med-
lemmer havde 3 placeringer, 2 medlemmer havde 2 placeringer, de resterende 
12 vindere havde hver én placering. 
 
Årets samlede vinder af vores Torskefestival 2017 blev Niels Marten-
sen(DSB/HI) – med en torsk på 3,75 kg. fanget på TF2.  
 
Den samlede vinder på artskonkurrencen blev Palle Mortensen(PENSAM), med 
en samlet score på 740 point skarpt forfulgt af Thomas med 711 point – Tho-
mas havde håbet på at vinde trofæet for tredje år i træk, men kun 3 fisk skilte 
ham og Palle. 
 

 
Lidt om 2018 ved formand Allan Schmøde. 
 
Programmet er det samme som i 2017, dog uden sildeturen. 
 
Med baggrund i 2017 sundturenes meget ringe belægning har turudvalget til 
2018 sundture kun booket Arresø, undtagen på en tur hvor Havstrygeren er 
booket. 
 
Beslutningen om at udskifte forårets fladfisketur med en torsketur har ikke væ-
ret den store succes i 2017 og var det heller ikke i 2016. Tilmeldingen i 2018 er 
her efter svarfristen på kun 8 deltagere, så turudvalget udskifter denne tur 
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med forårets fladfisketur igen fra 2019. Måske tages beslutningen op, hvis 
torskekvoterne fjernes igen. 
 
Der er kommet mange forespørgsler på at kombinere årets hornfisketur med 
fladfisketur, hvilket turudvalget imødekommer.  
 

 
Orientering om regnskab og budget 2017. 
 
Året 2017 gav et underskud på næsten 2.000 kr. (1.745,41) mod budgetteret 
over skud på 369 kr. 
 
Dette skyldes primært den meget ringe belægning på næsten alle sundturene 
og at alle 3 special ture ikke blev til noget. Selvom turudvalget prøvede at skif-
te til mindre og billigere både, ingen køb af sportsrekvisitter, færre og mindre 
præmier, mm, lykkes det ikke at få et bedre resultat. 
 
Den samlede regnskabs indtægt er næsten 24.000 (23.750) mindre end bud-
get, dette skyldes primært den meget ringe belægning på sundturene samt in-
gen indtægter på de 3 speciel ture.  
Udgifterne er ca. 21.000 (21.635,59) mindre end budget, hvilket primært skyl-
des at der ikke har været udgifter til specielturene. besparelser på båd- og 
præmieudgifter, manglende indkøb af sportsrekvisitter og udvalgets mødeud-
gifter er begrænset (er stort set foregået på/under fiskekonkurrencerne). 
 

 
Orientering om budget 2018. 
 
Turudvalget har budgetteret 2018 med udgangspunkt i nogenlunde den samme 
belægning som i 2017. 
Sildeturen er i 2018 taget ud af programmet. Der budgetteres med et overskud 
på 212 kr. 
 
Administrationsbidraget steg sidste år fra 3 til 3,5 % og stiger igen i år fra 3,5 
% til 5 %. 
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