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Referat fra generalforsamling den 6. marts 2020. 
 

Fremmødte: 60 stemmeberettigede medlemmer 
Pkt.  

  
Formanden bød medlemmerne velkommen til årets ordinære 
generalforsamling nr. 55 – med et stort fremmøde på 60 medlemmer. 
Flot fremmøde – nyde tider, vi har i år lånt redningshuset, så vi har god 
plads. 
 

1.  Valg af dirigent: 
---------------------- 
Tonny Vangsgaard Gravesen blev foreslået og valgt.  
Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger. Det blev 
samtidig konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2.  Valg af stemmetæller: 
----------------------------- 
Følgende blev valgt: 

- Jytte Fisker 

- Martin N. Andersen 

3.  Formandens beretning: 
------------------------------ 
Formanden fremlagde følgende beretning: 
------------------------------ 
 
Velkommen til vores generalforsamling nr. 55 
 

1. Indledning: 

Så er endnu et år gået i foreningen – og det har som sædvanlig budt på 
mange aktiviteter og mange gode dage både – ”we æ haw og po æ haw”. 
 
Mindeord: Siden sidste generalforsamling, har vi desværre også måttet sige 
farvel til flere af de medlemmer, der gennem mange år har haft deres gang 
ved havet. 
 Det er:  
 
Victor Storm – der sammen med Kirsten og deres lille hund har været daglig 
gæst på Landingspladsen gennem de seneste mange år. Som tidligere 
Kromand er Victor også en kilde til mange fortællinger om Klitmøller som den 
var før. 
 
 
Arne Jensen- der gennem mange år var et uvurderligt aktiv for foreningen – 
både som bestyrelsesmedlem og altmuligmand i spil og mekanik. Arne sagde 
aldrig nej når han blev spurgt om råd og hjælp. 
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Kresten Nielsen- der med det gode skib Æ Boed, har sejlet mange år fra 
landingspladsen. 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem med et øjebliks stilhed! 
 

- Æret være deres minde! 

 

2. Årets aktiviteter 

Siden sidste generalforsamling, har der som sagt været gennemført en lang 
række aktiviteter. 
 
Redningsveste: Allerede dagen efter sidste generalforsamling, stod 
morgenfriske op og foretog tjek af redningsveste – en aktivitet som er rigtig 
vigtig for den enkelte, og som understøtter foreningens arbejde med 
søsikkerhed.  
Tak til Hagen og Tonny – vi ses jo allerede igen i morgen. 
 
Fællesarbejdsdage: Tidligt i 2019 fik vi fjernet adskillige vognladninger sand 
på forpladsen og ved wire-ringe. 2019 var et rigtigt gavmildt år med sand. Vi 
krydser fingre for at vi i år slipper mere nådigt.  
I slutningen af marts og april var det så tid til de fælles-arbejdsdage, hvor rigtig 
mange mødte op – ca. 35 medlemmer hver gang. I marts stod den på 
stenrydning og almindelig oprydning, og i april skulle alle fælleshuse males. 
Vejret var mildt sagt ikke med os, så en del maling måtte udskydes og enkelte 
murflader måtte males om. Med en ekstra arbejdsdag – hvor solen skinnede – 
og med en ekstraordinær indsats af Jens ”Maler”, fik vi dog det hele til at se 
godt ud til sommersæsonen – en tak til alle og en særlig tak til dig Jens – for 
indsatsen. 
 
Fisketure: Der er tradition for 2 årlige fisketure, hvor ikke sejlende 
medlemmer kan opleve vand under kølen, og de var også på programmet i 
2019. Desværre var vejret ikke helt med os, og vi må nok også konstatere, at 
tilslutningen blandt både medlemmer og skippere ikke var overvældende. Vi er 
i bestyrelsen enige om at vi bør prøve at løfte disse ture – som jo også er en 
del af foreningens image - i 2020, bl.a. genne en øget omtale til medlemmer 
og en særlig appel til skipperne. 
 
Foreningstur: Efter forslag på seneste generalforsamling, var der i juli 
planlagt en foreningstur, hvor tanken var, at bådejere og deres mandskab 
kunne fiske til fiskeauktionerne. Efter en dejlig omgang morgenmad endte det 
med at Jens Fisker, Per Grønkjær og jeg sejlede ud og fangede 5 små torsk – 
i øvrigt i et rigtig skramlet vejr – så det gentager vi ikke i år!  
Jeg vil her sige tak til dem, der så på i øvrigt bidrog til fiskeauktionerne med 
fisk og skaldyr! 
 
Skippermøde: Årets skippermøde i oktober blev en social sammenkomst, 
med gode ideer til hvordan vi bl.a. kan regulere og sikre forholdene på 
landingspladsen bedre – noget som vi arbejder videre med – og så var der 
selvfølgelig plads til den sædvanlige meningsudveksling mellem tejnefiskerne 
og garnfiskerne. Bestyrelsen opfordrer til, at alle I for den kommende sæson 
udviser hensyn, så vi får gode oplevelser på havet. 
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Gule ærter: De gule ærter var som sædvanlig eftertragtede, knap 30 
medlemmer mødte op. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor evt. gener først 
viste sig dagen efter. 
 
Foreningskommensammen: Vi afsluttede årets aktiviteter med en nyhed, 
idet vi 2 lørdage i november og december havde fælles lørdagsfrokost. Målet 
dels var at se nogle af vores medlemmer op mod jul – gerne med den bedre 
halvdel – ved et par afslappede timer sammen. 50 deltog i fællesspisningerne. 
Vi regner med at gentage det op mod jul 2020. 
 
Kogt torsk: Første arrangement i I begyndelsen af 2020 var kogt torsk – med 
det hele – og det blev en bragende succes, med op mod 45 deltagere, så det 
bliver helt sikkert gentaget. Vi overvejer dog – af hensyn til arrangementets 
praktiske afvikling at sætte et max. deltagerantal på 40 – og så er det jo først 
til mølle der gælder. 
 
Redskabskursus: I begyndelsen af februar var det tid til årets 
redskabskursus. 26 medlemmer brugte en uge på både at lære og lære fra sig 
– alt sammen garneret af god forplejning i det daglige, og en passende 
afslutning fredag, hvor silden svømmede og bl.a. resterne fra den kogte torsk 
var brugt til nye fiskeretter.  
– En stor tak til Jensy for rollen som madmor! 
 
Hjertestarterkursus: Vi sluttede årets arrangementer med et 
opfriskningskursus for Hjerteløberne – viden der er vigtig når behovet er der. 
Det gentager vi helt sikkert til næste år. 
 

Kortspil: Både sidste vinter og denne vinter – eller hvad man nu skal kalde 
det – har der været afholdt kortspil hver torsdag i Æ Warmstow. Det er en stor 
succes, hvor der i øjeblikket møder op til 40 spillere hver gang. En rigtig god 
social aktivitet der også giver et lunt bidrag til foreningen. En stor tak til Jørgen 
og Kurt for Jeres indsat for kortspillet. 
 
Samarbejde med Æ redningshus mv. - Sankt Hans, Fiskeauktioner og 
Julearrangement: Vi har igen i år gennemført en række arrangementer i 
samarbejde med Æ’ Redningshus – bl.a. Sankt Hans aften og 2 
fiskeauktioner.  Målene med fællesarrangementerne er at give gode 
oplevelser til landingspladsens mange besøgende - såvel lokale som gæster - 
og samtidig give et økonomisk bidrag til de to foreninger. Ved at gå sammen 
kan vi i fællesskab løfte barren for begge mål.  
Herudover har vi et godt løbende samarbejde om en lang række praktiske ting 
som lån af udstyr og lokaler – ja senest er vi blevet fælles sceneejere.  
Jeg vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til Redningshusets bestyrelse 
og de mange frivillige for det gode samarbejde – og ser frem til at det 
fortsætter! 
Og så skal den årlige juletræsfest ikke glemmes. Her går vi sammen med 
både de frie pensionister, Borgerforeningen, Spejderne og Æ’ Redningshus 
om at give børnene en dejlig juleoplevelse d. 1 søndag i advent. 
 
Arrangementer, udlejninger: Som en del af vores mål om at medvirke til er 
positiv udvikling i Klitmøller – og samtidig få lidt penge i kassen – har vi i 2019 
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haft 3 kulturelle arrangementer i Æ Kasshus mv. - nemlig Filmfestival i marts, 
Garagerock i august og sidst Blæst Fest i september med bl.a. Simon Kvam. 
De tre arrangementer var hver på deres måde med til at give Klitmøller positiv 
omtale – og - nå ja - også tiltrængte bidrag til Foreningens kasse.  Vi gentager 
i 2020, hvor der yderligere er 2 arrangementer på programmet. 

 
3. Årets fiskeri 

Der skal selvfølgelig også lyde et par ord om det som det egentlig drejer sig 
om for mange – nemlig årets fiskeri. 
Lidt afhængig af temperament og graden af Jydskhed, kan fiskeriet vel 
bedømmes til mellem jævnt og tilfredsstillende.  
Hummer- og krabbefiskerne er nok dem, der har været mest tilfredse, idet 
både krabber og hummer kom tidligt i 2019, og sommer og efterårsfiskeriet var 
vel heller ikke så ringe. 
Torskefiskeriet og i mindre grad rødspættefiskeriet var frem til juli også 
tilfredsstillende, mens efterårssæsonen må betegnes som mere sløj, med dels 
dårligere vejrforhold, og begrænset med fisk tæt på land. 
Sildefiskeriet blev helt usædvanlig, idet hele sildesæsonen stort set blev 
afviklet på en formiddag – hvor vi var mange der nød godt af milde gaver fra 
bl.a. Bamme og Svend Åge – der blev kåret som årets sildekonger – tillykke 
med det! 

 

4. Fremtiden 

Vedligeholdelsesplaner: Vi har i bestyrelsen drøftet planer for 
vedligeholdelse for de næste 3 – 4 år – en omfattende opgave med den 
bygningsmasse og de klimatiske vilkår vi lever under. I 2020 vil vi bl.a. 
fokusere på følgende: 

- Reparation af øverste fyrmast 

- Renovering af Æ’ Bøedstow 

- Renovering af loft og ventilation i Æ’ Warmstow 

Herudover vil vi i lighed med tidligere sikre at vores mange installationer – spil, 
el mv. er i god stand. 
Vi har været i dialog med Thisted Kommune om en renovering af forpladsen 
ved Østre Export, men dette projekt er indtil videre skudt til hjørne – det var 
noget med penge! 
 
Ny hjemmeside: Bestyrelsen har i samarbejde med Sjoerd Kok - en lokal 
hjemmesideudvikler - igangsat et arbejde med at opdatere foreningens 
hjemmeside, der i sin tid er udviklet af Lars Boje. Vi regner med at den 
opdaterede hjemmeside går i luften engang i foråret – det kan I godt glæde jer 
til.  
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Lars Boje for det store arbejde han 
har lagt – og fortsat lægger - i hjemmesidearbejdet. 
 
Medlemsskaber, lejeforhold og kontingenter: Om lidt vil Per Bach 
præsentere regnskabet for 2019, men jeg kan allerede nu afsløre at vores 
økonomi er rimelig god. Vi har – som andre foreninger både afgang og tilgang, 
men medlemstallet er stabilt. Vi vil i 2020 arbejde for at opdatere vores 
medlemsadministration, med bl.a. opkrævning af kontingenter via mail. Det vil 
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naturligvis give lidt udfordringer i en overgangsfase – det vil jeg bede jer om at 
bære over med. I kan hjælpe Jensy i arbejdet ved at oplyse mail adresser og 
tlf. nr. hvis I ikke allerede har gjort det. 
Vi vil også i 2020 i bestyrelsen drøfte en opdatering af vores retningslinjer 
vedr. udleje af redskabshuse og bådpladser.  
 
Udviklingen på og omkring Landingspladsen: Repræsentanter for 
foreningen har i løbet af 2019 deltaget i flere møder om udviklingen i 
Klitmøller, herunder planer for Landingspladsen. Det er ikke på nuværende 
tidspunkt muligt at sige hvad der konkret vil ske, men det kan siges, at der 
fortsat arbejdes med en stiforbindelse til Æ Stågbak, og at der fortsat arbejdes 
med planer om et hus til Æ’ Skibningsbåd. Samtidig er planer om hoteller og 
forretninger i vores område luftet. 
Vi har i bestyrelsen drøftet situationen, og har aftalt at indbyde andre relevante 
foreninger i området til en snak om udviklingen i og omkring Landingspladsen. 
Samtidig vil vi selvfølgelig fortsat følge udviklingsplanerne for Klitmøller som 
helhed. 
 

5. Arbejdet i Bestyrelsen 

Jeg vil afslutte denne beretning med at rette en stor tak til mine gode 
bestyrelsesmedlemmer, som hver på deres måde har bidraget med et stort 
arbejde. 
De har dels skulle vænne sig til en ny formand, og samtidig skulle de stå på 
mål beslutninger og handlinger i en tid hvor udsigten til kritik is ofte er større 
end udsigten til ros. 
Så tusind tak for samarbejdet! 
----------------------------- 
Sidst men ikke mindst, skal der lyde en tak til jer alle sammen – kun i kraft af 
mange gode, og aktive medlemmer er foreningen blevet nu næste 54 år 
gammel.  
 
Jeg håber på god vind til Jer i den kommende sæson! 
 
T A K  
 

Forsamlingen takkede formanden for en god og fyldets gørende 
beretning der blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer: 
-------------------------------------------------- 
Det reviderede regnskab for 2019 blev fremlagt af kasserer Per Bach, 
der gav en fyldetsgørende orientering for regnskabet.  
 
Heraf fremgik bl.a. at der var et driftsoverskud på godt 30.000 kr. og at 
foreningens samlede økonomi var god, med en likvid formue på 
omkring 250.000 kr. 
 
Der henvises i øvrigt til det udleverede regnskab. 
 



Referat fra 
generalforsamlingen 
den 6. marts 2020 i 
Redningshuset 

Klitmøller Lystfisker Forening 
Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted 

 CVR nr: 32 95 26 82 

Klitmøller den 
7. marts 2019. 
Jensy 

 

 

Side 6 af 8 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
./. Regnskabet lægges sammen med referatet i den ”blå mappe” i 
æ’warmstow. 
 

5.  Indkomne forslag: 
------------------------ 
Fristen for indsendelse af forslag er fredag den 28. februar 2020. 

- Der var ikke indkommende forslag: 

6. Bestyrelsens forslag: 
--------------------------- 
Bestyrelsen havde ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 

7. Valg af kasserer: 
----------------------------------- 
Kassereren er på valg i lige år. På valg er: 

- Per Bach – modtager valg 

--------------------- 
- Per Bach - genvalgt 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
-------------------------------------------  
På hver generalforsamling afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. I 2019 
er følgende 2 medlemmer på valg: 
 

- Jens Fisker - modtager valg 

- Ole Ryltoft – modtager valg 

------------------------- 
 

- Jens Fisker - genvalgt 

- Ole Ryltoft - genvalgt 

9. Valg af suppleanter: 
--------------------------- 
Valg af suppleanter sker hvert år. Der skal vælges 2 suppleanter. På 
valg er:  
 

- Klaus Iversen – modtager valg 

- Jan Nielsen – modtager balg 

---------------------- 
- Klaus Iversen – genvalgt 

- Jan Nielsen – genvalgt 



Referat fra 
generalforsamlingen 
den 6. marts 2020 i 
Redningshuset 

Klitmøller Lystfisker Forening 
Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted 

 CVR nr: 32 95 26 82 

Klitmøller den 
7. marts 2019. 
Jensy 

 

 

Side 7 af 8 

10. Valg af revisor/revisorsuppleant: 
-------------------------------------------- 
Valg af revisor og revisorsuppleant sker hvert år. På valg er:    

- Martin N. Andersen - genvalgt 

- Johan Sloth Nielsen – genvalgt 

11. Eventuelt: 
------------- 

- Leo Bak, ville høre om bestyrelsen, havde gjort noget med 

bedre oversigt på stranden, når der hives både op, af 

sikkerhedshensyn. Jens Fisker forklarede, at der bliver lavet en 

bøjestang med et flag, som så skal bruges, når bådene hives op. 

I øvrigt vil der blive installeret en advarselslampe ved spilhuset.  

 

- Martin N. Andersen, spurgte om der var nyt med hensyn til det 

vejarbejde der er ”halvt” færdigt på Ørhagevej ved KLF’s 

område. Erik Odder kunne fortælle, at han havde talt med 

kommunen, og han var af den opfattelse, at det vil blive 

færdiggjort inden sommer. Preben Holler nikkede – enig!!!! 

 

- Erik Odder fortalte i øvrigt, at KLF havde stillet penge til 

rådighed, for at få renoveret pladsen i og omkring ved Øster-

Export, men kommunen har ingen penge,  

 

- Peter Torp, mente det ville være en god ide med en bøjeflag, 

men mente samtidig, at der var brug for, at der blev lavet en 

slags ”signalviden/tegn” – som bruges, når der hives både op. 

 

-  Morten Hedemann. Gjorde opmærksom på, at foreningens 

bolde ofte ligger og flyder på stranden, hvorimod bådejernes 

bolde ligger i bådene, det er ikke at være ordentlig ved 

foreningens redskaber, der stilles til rådighed 

 
- Henning Vognstrup – kasserer for Æ Redningshus - takkede 

KLF for gode samarbejde. 

 

- Karin Ladegaard, takkede KLF’s bestyrelse for det fine arbejde 

og for at holde Klitmøller landingsplads så fint.  

Erik Odder takkede Henning Vognstrup og Karin Ladegaard for de 
pæne ord, sagde tak til dirigenten for indsatsen og tak til alle for god ro 
og orden.  
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Dirigenten takkede afsluttende også for god ro og orden, og så var der:  

 

- Stegt flæsk og persillesovs…….. 

  

 Næste bestyrelsesmøde: 
 

- Konstituerende møde den 18. marts 2020, klokken16.30 i 

æ´warmstow  

                                                                         Jensy - marts 2020      
                                                                                   

 
 

 
 
    

 


