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      DGK’s ordinære generalforsamling 2019 
  
  
  
Der indkaldes hermed til DGK’s ordinære generalforsamling i henhold til ved-
tægterne 
  
 
Lørdag 9. marts 2018 kl. 16.30  
På Storebælt Camping & Feriecenter,  
Storebæltsvej 85, 4220 Korsør 
  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
  
På valg til bestyrelsen er: 
Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard (begge modtager genvalg). 
  
Bestyrelsessuppleant:  
  
På valg til andre poster: 
Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg). 
Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg). 
Aktivitetsudvalg Vest:  
Aktivitetsudvalg Øst: Flemming Petersen (modtager genvalg). 
  
7. Eventuelt  
  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt frem-
sendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalfor-
samlingen. 
  

På bestyrelsens vegne 
                                           Carsten Faber 
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Aktivitetsudvalg øst gik af 
 
Den største nyhed på generalforsamlingen kom under valgene, hvor de to i 
aktivitetsudvalg øst forlod posterne efter at have haft dem altid.  
 
De to, Flemming L. Petersen og Preben Mikkelsen, opfandt faktisk auktio-
nerne i Korsør og flyttede dem på et tidspunkt ind i klubben.  
 
Beslutningen kom nok lidt bag på alle generalforsamlingens deltagere, men 
man kvitterede med en klapsalve og bestyrelsen påtog sig opgaven med at 
finde andre til aktivitetsudvalget. Opgaven kan måske også blive løst på en 
ny måde, for bestyrelsen kigger efter muligheder for at få træffet flyttet nær-
mere København.  
 
Der var ingen auktion i Korsør i år, men grejloppemarked både lørdag og 
søndag. Nogle har savnet auktionen. Formand Carsten Faber sagde i sin 
beretning, at alle dem, der har sagt det til ham, har han spurgt om, hvor me-
get de selv leverede til den seneste auktion.  
 
Alle svarede, at de ikke havde sat noget på auktion. Til adskillige af de se-
neste auktioner har nogle få medlemmer leveret meget ind for overhovedet 
at få et pænt katalog, sagde han. Det er medlemmerne, der tegner forenin-
gen, også ved at levere ting til auktionerne, sagde han.  
 
Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelsessuppleant, Aksel Sadolin Ja-
kobsen, Farsø, mens Michael Damkjær, Randers, valgtes til aktivitetsudvalg 
vest.  
 
Alle andre valg var genvalg: Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard til besty-
relsen, Jørn Rusted-Hansen som revisor og Flemming L. Petersen som re-
visorsuppleant.  
 
Regnskabet for 2018 blev fremlagt af kasserer Peter Jacobsen. Det viser et 
overskud på godt 9.000 kr., så klubbens formue nu er godt 93.000 kr.  
 
Budgettet for 2019 viser et underskud på 4.550 kr. Under dette punkt på 
generalforsamlingen oplyste kassereren, at lejen af Bellahøjhallen, hvor 
klubbens loppemarked holdes, nu er 18.000 kr. mod 8.000 kr. for fire år si-
den.  
 
Et af de få spørgsmål på generalforsamlingen byggede på en bekymring 
over, om træffet i Korsør og grejloppemarkedet på Bellahøj ligger så tæt på 
hinanden, at det holder nogle væk fra et af dem. Det afviste formanden og 
en anden generalforsamlingsdeltager.  
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Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent: 250 kr. for medlemmer 
med adresse i Danmark og 350 kr. for medlemmer med adresse i udlandet.  

Efter generalforsamlingen var der lodtrækning om et hjul. Deltagerne i lod-
trækningen var alle, der havde betalt kontingent inden 30. januar. Hjulet, der 
er afbildet i Loppefiskerens december-nummer, blev ved lodtrækning vundet 
af Per Christensen, Slagelse.  

  Klubbens ny bestyrelsessuppleant Aksel Sadolin Jakobsen 



18 

Vedtægter for Dansk Grejsamler Klub 
(senest ændret på generalforsamlingen 11.marts 2017) 
  
§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er: Dansk Grejsamler Klub, hvis hjemsted er den til enhver 
tid siddende formands adresse. Foreningen tegnes af formanden i forening 
med to bestyrelsesmedlemmer. 

  
  
§ 2 Formål 
Foreningens formål er: 

1. at fremme og formidle kendskabets til lystfiskeriets historie, dets grej, 
litteratur m.v. 

2. at udsende bladet ”Loppefiskeren” til medlemmerne 
3. at afholde arrangementer for medlemmerne 

  
§ 3 Medlemskab 
Alle kan optages som medlem og deltage i foreningens arrangementer.  
Et medlem kan indstilles til eksklusion af foreningen, som dog kun kan be-
sluttes af GF. Bestyrelsen kan dog vælge at udelukke den pågældende indtil 
eksklusionsindstillingen kan behandles på kommende GF.  
  
§ 4 Kontingent 
Kontingentet betales helårligt (for kalenderåret) og forfalder umiddelbart efter 
kassererens udsendte opkrævning. 
Kontingentets størrelse fastsættes af GF.  
  
§ 5 Generalforsamlingen 

1. Afholdes en gang årligt i første halvår. 
2. Indkaldelse til generalforsamlingen samt bestyrelsens foreløbige for-

slag til dagsorden udsendes skriftligt senest 4 uger før generalfor-
samlingens afholdelse. 

3. Er beslutningsdygtig ved simpel flertalsafstemning (Dog kræves 2/3 
flertal for foreningens evt. ophør jf. § 9). 

4. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 
5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
6. Et fremmødt medlem kan kræve skriftlig afstemning. 
7. Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal skriftlig være formanden i 

hænde senest 2 uger før GF. Bestyrelsens endelige forslag til dags-
orden samt eventuelle indkomne forslag offentliggøres på hjemmesi-
den senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse 

8.    GF er foreningens højeste myndighed.  
9-   En ekstraordinær GF kan indkaldes af bestyrelsen ell. 25 % af med-
lemmerne, dersom der skriftligt anmodes derom til formanden. 
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§ 6 Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære GF skal omfatte følgende:  

1. Valg af dirigent 
 2.     Formandens beretning  

3.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
4.. Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 7 
7. Eventuelt 

  
§ 7 Bestyrelsen 

1. Består af formand, der vælges direkte af GF, og yderligere 4 besty-
relsesmedlemmer. 

2. Vælges på den ordinære GF efter følgende procedure: 
  
Lige årstal vælges: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessup-
pleant, 1 medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-
vest samt 1 revisor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år. 
  
Ulige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 
medlem til henholdsvis Aktivitetsudvalg-øst og Aktivitetsudvalg-vest, 1 revi-
sor, alle for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år. 
  
Det bør tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.  
  

3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, redaktør, 
sekretær mv. 

4. Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg, dog skal den ansvar-
lige for det enkelte udvalg være et bestyrelsesmedlem. 

  
§ 8 Regnskab og revision 

1. Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret. 
2. Kassereren forvalter foreningens aktiver og betaler dens udgifter, 

ligesom han sørger for kontingentopkrævning og løbende fører for-
eningens regnskab. 

3. Regnskab og status fremlægges på GF med revisorernes påteg-
ning. 

4. Revisorerne skal årligt gennemgå regnskaberne og sikre, at de an-
førte beholdninger er til stede, inden påtegning og fremlæggelse på 
GF. 

  
§ 9 Foreningens opløsning 
Opløsning af foreningen kan alene ske på en ekstraordinære generalfor-
samling og kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Evt. 
aktiver skal tilfalde en eller flere foreninger, institutioner eller lign., der har 
sit arbejde indenfor de i § 2 stk.1 nævnte formål. 


