
NÆRUM  FISKEKLUB 
Hegnsvej 78 B 
2850 Nærum 
 
 

R E F E R A T 
vedr. 

ordinær generalforsamling torsdag d. 21. Februar 2013 kl. 1930 
i klublokalerne på Skovlyskolen 

 
 
Klubben havde inviteret medlemmerne kl. 18.30 til ”generalforsamling med spisning”, og de 
fremmødte fik forloren skildpadde med æg og flûtes samt øl og vand.  Der var kringle til 
kaffen. 
 
Kl. 19.30 blev generalforsamlingen indledt. 
 

************************************************ 
 

Formanden Bo Olsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Ad pkt. 1 – valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Per Madsen som dirigent.  Generalforsamlingen godkendte enstemmigt Per 
Madsen. 
Til referent valgtes Lone Fox Maule. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og 
at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav herefter ordet til 
formanden for aflæggelse af beretning for 2012. 
 
Ad pkt. 2 – formandens beretning for året 2012. 
Der har været en del gode aktiviteter for medlemmerne i 2012.  Traditionen tro var vi på klubtur 
i april måned til Oddenhuset. Der var fornuftig tilslutning. Der blev fanget enkelte små fisk, men 
ellers et magert udbytte, som måske skyldes hårdt fiskeri efter tobis m.m.  Vi har besluttet at 
flytte Odden-klubturen i 2013 til Stevns for at prøve fiskeriet der.  Det bliver 18/4-21/4 2013. 
Geddeturen til Donse Dam med alle 3 både i begyndelsen af maj gav et par gedder og godt 
samvær. Her har vi chancen for at fange premiere-gedder i en af Danmarks smukkest beliggende 
søer.  Vores årlige Lagantur i september var dejlig, men her fik holdet – hjemtaget af Raoul - 
bare 1 laks, men  den var til gengæld på 5.75 kg.  Vejret var nogenlunde, og Laganhytten er bare 
helt i orden. En søndag i august havde klubben booket alle 4 både på Esrum sø, og her blev 
fanget masser af aborrer.  Esrum sø er virkelig et spændende vand – en gigantisk sø med mange 
muligheder. 
Der har været arrangeret kystture i oktober og november, 2 fine filmaftener med pæn 
tilslutning, og i foråret blev der afholdt fluekasterkursus i FR-regi med tilmeldinger på tværs af 
klubberne. Det var rigtig vellykket og tåler bestemt gentagelse. 
 
Nærum Fiskeklub var igen i år – d. 29. oktober - arrangør af udsætning af ørredyngel i 
Kighanerenden med hjælp fra en aktiv 7.klasse fra Skovlyskolen. Kommunens biolog sørgede 
igen for, at vi kunne få adgang til Kighanerenden.  Udsætningen foregik i heftigt regn- og 



stormvejr, som afkortede selve arrangementet, men vi sluttede med kage og sodavand til alle 
fremmødte. Der var 2 lærere med fra skolen samt lederen af Naturskolen. 
Julefesten i december var særdeles vellykket og med overdådige gaveborde til det amerikanske 
lotteri. Her var glögg og æbleskiver, kaffe og småkager, sponseret af Nærumvænge Konditori. 
Fiskeringen har afholdt grejauktion den 10. oktober 2012, og der skal afholdes ny grejauktion 
den 6. marts 2013. 
Vi kan være stolte af en medlemsskare på p.t. 88 medlemmer, som vi håber kan holde i de 
kommende år.  Vi har glæde af de gode lokaler, som FR nu også benytter til bestyrelsesmøder, 
hvor Asger er drivkraften med at forberede og opvarte bestyrelsen samt oprydning efter møder. 
 
Nærum Fiskeklubs båd (Crescent) i Vedbæk er nu overdraget til FR som afskrevet.  I den 
forbindelse kan nævnes, at I vil se af vort årsregnskab, at klubben betaler et kontingent til FR på 
kr. 455,- pr. medlem (kr. 40.040,- p.a.), og for dette beløb får vi mulighed for at have både 
liggende, idet FR dækker alle udgifter hertil.  Tillige har vore medlemmer fri adgang til FR’s huse 
og øvrige både. 
Der er FR-både på NF-pladser: 2 bådpladser i Vedbæk, 1 bådplads i Vejsesø og 2 både i Furesøen. 
Nærum Fiskeklub har kontrakt på fiskeretten på et stykke af Esrum Å.  Kontrakten ligger hos FR’s 
kasserer, som også afholder udgiften hertil.  NF har passet bådene i årevis, bl.a. på Esrum sø. 
Fiskeringen har eksisteret siden 1970, og NF har i alt den tid været en del af Fiskeringen og på 
denne måde bidraget kraftigt til fællesskabet. 
 
NF husudvlg er mere eller mindre konstant involveret i vedligeholdelse af FR-husene, idet 
passerne af husene er rekrutteret fra Nærum Fiskeklub: 
John Børgesen     passer  Oddenhuset 
Asger Lauritsen   passer  Laganhuset 
Jacob Fox Maule passer  Mörrumhuset 
 
Vi har været så heldige, at vi rent lokalemæssigt kan tilbyde husly til FR’s bestyrelsesmøder, 
grejauktioner m.m.  Vore dejlige lokaler danner jo rammen om alle vore klubaftener, hvor der 
bliver bundet en del fluer m.m.    
 
Tak også til husudvalget for deres engagement i lokalerne, og tak til bestyrelsen for indsats ved 
f.eks. FR’s auktioner, bestyrelsesmøder, udsætninger, arrangementer og ture, kontakt til 
kommunen, kontakt til medlemmer via mail oghjemmeside  samt den gode kontakt til 
Skovlyskolen.   Tak til bestyrelsen også for det gode samarbejde i årets løb. 
 
I 2013 har klubben foreløbig planlagt en klubtur til Stevns d. 18/4 – 21/4 2013,  Donse Dam d. 4. 
maj 2013 samt en klubtur til Lagan d. 26-29/9  2013. Disse arrangementer vil blive lagt ind på 
klubbens hjemmeside, hvor det nu er muligt på en bedre og mere moderne måde at følge med i 
NF 67’s virke. Vi satser også på at få medlemmer gennem vor side på Facebook. 
Jeg vil igen opfordre til, at hjemmesiden får flere gode indlæg. Alt kan bruges: billeder fra vore 
ture og indlæg fra medlemmer, som synes, de har noget på hjerte.  Alt, som kan friste eventuelle 
nye lystfiskere til at melde sig ind i Nærum Fiskeklub. Fortæl om ”den store fisk”, den fine båd 
eller den smukke natur. 
 
Beretningen slut. 
 
Bemærkninger:  Hans Bøndergaard forespurgte, om man kunne registrere resultater af vores 
arbejde med udsætning af ørredyngel i Kighanerenden.  Per Madsen redegjorde for baggrunden 
i dette arbejde, bl.a. om bestandananlyser m.m., samt at NF havde forsøgt at koble sig på 



kommunens el-fiskeri. Dette var ikke lykkedes, og det stod klart, at der ikke var samarbejde 
imellem DTU og Kommunen med udsætningsarbejdet.  
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 
Ad pkt. 3 – Godkendelse af årsregnskab for 2012 
Thomas Fox Maule gennemgik det uddelte regnskab og  sammenlignede posterne med sidste års 
poster. Nyt i regnskabet var, at Thomas havde indføjet linien med: bådpladser i Vejlesø, Vedbæk 
og Furesøen.  Dette var sket for at præcisere, at klubben ejer disse pladser, 
men vi er jo så privilegerede, at FR påtager sig betalingen af og udgifter med vedligeholdelse af 
pladserne. De udgifter, vi har på bådpladserne, refunderes af FR.   
Efter gennemgangen forespurgte Kirsten Lehmann til tilskuddet fra kommunen. Det var en del 
højere end året før. Men Thomas svarede, at dette skyldtes tilgang af medlemmer, som var 
berettiget til tilskud.  I den forbindelse orienterede kassereren forsamlingen om, at klubben  
efter 2015 ikke længere får tilskud mere, da denne ordning helt bortfalder. 
Årsregnskabet for 2012 blev godkendt med akklamation. 
 
 
Ad pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag  
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.  Bestyrelsen fremlagde 
budgettet for 2014.  Posterne blev gennemgået. Man regnede fortsat med en medlemskare på i 
gennemsnit 80 medlemmer.  Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 600,- pr. medlem fra 2014. 
Klubben har jo ikke faste indtægter ud over kontingentet, hvor Fiskeringen skal have kr. 455,- pr 
medlem, så vi vil herefter have kr. 145,- pr. medlem p.a. at gøre godt med.  Derfor forsøger vi 
også at holde udgifterne  nede.  Vi har fået et par familiemedlemskaber også. 
Forslaget om at hæve kontingentet til kr. 600,- blev vedtaget. 
 
Klubkontingentet i  2014 vil for seniorer være kr. 600,- p.a. og indskud kr. 150,- 
Klubkontingentet i  2014 vil for juniorer være kr. 175,- p.a. og indskud kr.   50,- 
Familiekontingent uændret kr. 975,- p.a. og indskud kr. 150,- 
(Familiekontingent dækker 2 voksne og 2 børn på samme adresse) 
 
Per Madsen gennemgik bestyrelsens forslag til mindre ændringer i vedtægterne, således som 
disse var ridset op på sidste generalforsamling.  Ændringerne blev nøje gennemgået og vedtaget 
med den foreslåede formulering. 
 
 
Ad pkt. 5 - Fiskeringen  
Per Madsen sen. fortalte om baggrunden for de gode kontakter til Fiskeringen igennem årene og 
de fordele, der er for at opretholde vore bådpladser samt Esrumstykket, som Nærum Fiskeklub 
har kontrakt på.  FR dækker alle udgifter på disse faciliteter. 
 
FR  vil til det kommende repræsentantskabsmøde møde foreslå klubberne,  at kassererne straks  
ved indmeldelse af medlemmer, som meldes ind her i 2013 fra den 1.marts at regne, 
indbetaler/overfører fiskeringskontingentet direkte til FR kasserer.  Efter nogen diskussion blev 
dette vedtaget. 
Efter FR’s repræsentantskabsmøde i april 2013 vil vi vide, om det bliver aktuelt for os helt at 
overgå til FR’s kontingentopkrævningssystem. Det er endnu usikkert, hvorledes tilslutningen 
bliver. 




