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19. marts 2018 

 

FSKBH  SPORTSFISKERI 

 

ÅRSMØDE  2018 
08. marts 2018 i Valby hallen 

 
Referat 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Afdelingens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Orientering om regnskab og budget. 

6. Valg af udvalgsmedlemmer: 

a) Formand ulige år for en periode på 2 år – Vælges ikke i 2018. 

b) Næstformand lige år for en periode på 2 år – vacant – 

c) Bestyrelsesmedlemmer ulige år for en periode på 2 år – Vælges ikke i 2018. 

d) Bestyrelsesmedlemmer lige år for en periode på 2 år – Henrik Hollender på valg. 

7. Eventuelt. 

8. Afslutning  

 

Bilag til referatet er vedlagt med formandens beretning og regnskab/budget orienteringen.  

 

 

Add. 1. Afdelingsudvalget foreslog Henrik Martensen fra DSB/HI som dirigent. Henrik blev 

valgt uden modkandidat. 

Dirigenten erklærede mødet for lovligt varslet (senest 6 uger før afholdelse) indkaldelsen er 

dateret 18. december 2017. 

Dirigenten godkendte dagsordenen iht vedtægterne og at den var udsendt & fremlagt på 

hjemmesiden indenfor tidsfristen (senest 2 uger før afholdelse) dagsordenen er dateret 18. 

februar 2018. 

 

 

Add. 2. Dirigenten styrede valget af referent (Allan Schmøde) og det besluttes ikke nødvendigt 

med stemmetæller. 

 

 

Add. 3. Afdelingens formand aflagde beretning for 2017 og lidt om aktiviteterne i år 2018. 

Nærmere herom kan læses i bilaget. 

 

 

Add. 4. Ingen indkomne forslag 
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Add. 5. Der blev orienteret om 2017 regnskab og budget samt 2018 budgettet. Nærmere herom 

kan læses i bilaget. 

 

 

Add. 6.a. Formandsposten var ikke på valg i 2018 

Add. 6.b. Næstformand blev ikke valgt. (Ingen kandidater). 

Add. 6.c. Bestyrelsesmedlem ulige år var ikke på valg i 2018. 

Add. 6.d. Bestyrelsesmedlem lige år. Blev ikke valgt (ingen kandidater opstillede).  

 

 

Add. 7. Evt. 

Intet under eventuelt. 

 

 

Add.8. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden på mødet, takkede formanden for 

den gode beretning og regnskabs/budget fremlæggelsen. 

Ligeledes takkede formanden dirigenten for hvervet og den fremmødte forsamling for god ro 

og orden samt ønskede afdelingsudvalget held og lykke i afdelingen i det kommende år. 

………….. Der var fremmødt 2 personer …..…….. 

 

 

Knæk og Bræk 

FSKBH  SPORTSFISKERI 
 

 


