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VATK, den 8.-2. 2017 
 

  Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2017 

 

19 medlemmer deltog i generalforsamlingen.  

Der var følgende dagsorden: 
1.   Valg af referent 
2.   Valg af dirigent 
3.   Formandens beretning 
4.   Fremlæggelse af regnskab 
5.   Indkomne forslag 

herunder fastsættelse af kontingent 
6.   Valg af: 

a. Formand for 2 år  
b. Sekretær for 2 år 
c. To bestyrelsesmedlemmer for 1 år  
d. Suppleanter for 1 år. 
e. En bilagskontrollant for 1 år 
f. En suppleant for bilagskontrollanten for 1 år 

7.   Eventuelt. 
 
Ad pkt. 1: Valg af referent: 

Per Kyllesbech Petersen blev valgt til referent. 
 
Ad pkt. 2: Valg af dirigent: 

Frank Johansen blev valgt som dirigent. 
 
Ad pkt. 3: Formandens beretning: 

Formand John Pærremand fremlagde beretningen: 
John gennemgik årets begivenheder i klubben. 
I januar, marts, april, september, oktober og november havde vi vores hjemmemøder, som 
ikke kun består af fiske snak, men også hygge snak på tværs af vores interesser. Det kan 
være lige fra ølbrygning til pillefyr og selvfølgelig også snak om fisk, opdræt m.m.  
John opfordrede her medlemmerne til at deltage i klubbens og DAU's opdrætskonkurrence. 
Vi har i 2016 haft rigtig god tilslutning fra vores medlemmer til disse møder, en stigning i 
fremmøde på næsten 50% 
I februar havde vi ingen møder, men generalforsamling. 
I april tog vi en tur til Fyn, hvor vi besøgte Hyggefisken (en kombineret bassin- og 
akvarieforretning), Plantorama og Fyns Akvarie Centrum. Der var også tid til lidt spisning på 
en kinesisk restaurant. Alt i alt en rigtig hyggelig tur. 
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I maj startede vores Havebassin-gruppe med ture ud i landet. Vi har besøgt Fuld af Dyr, 
Gitte og Buller i Høng, Et Åben Have-arrangement i Kalundborg, Henning og Michelle i 
Vordingborg og sluttede af hos Glen i Slagelse. Mange forskellige havebassiner og god snak 
om filter, pumper og vandkvalitet. Nogle af dem vi har besøgt er ikke medlem af VATK, 
men har alligevel åbnet haven for os. 
Forårsturen blev til en sommertur som var i Henrik og Mariannes sommerhus, tæt på 
stranden, hvor nogle, d.v.s. Henrik og Per, prøvede at fange mysis, men der var heller ikke 
gevinst denne gang. Derefter tog vi tilbage til sommerhuset, hvor grillen blev fyldt med 
pølser m.m. 
August: Traditionen tro blev årets sommerfest holdt hos Helle og Frank, med hjemmelavede 
salater, super bøffer og god stemning. Per og Birthe, Helle og Frank stod for maden m.m. 
I september var vi på hjemmebesøg hos Birthe og Leif Påske. 
Oktober: Vi var på besøg hos Koralfarmen i Osted, hvor Flemming fortalte om hvordan han 
formerer koraler. Han snakkede også en del om lys. 
November: Fuld af Dyr inviterede til 2 års fødselsdag, der blev fejret med grillede pølser o.a. 
November: Vi tog en tur til København for at se på butikker. Det blev til 3 stk. + 1: Cichlide 
Centeret i deres nye butik + deres nabo der handlede med elektrisk tog. Derefter gik turen til 
Neonfisken. Vi sluttede af i Rødovre Centeret i Bonnie butikken dér. Til sidst, inden vi kørte 
hjem, tog vi "en stående buffet". 
Vi sluttede året af med julefrokost, med pakkeleg og god mad og julehygge. Det blev afholdt 
hos Per og Birthe i Bringstrup. 
- Det var et udsnit af vores egne arrangementer i 2016. 
I foråret var der hjemmebedømmelse i DAU Region Sjælland og DM i hjemmebedømmelse. 
Ved begge disse lejligheder vandt Allan Morgen Klasse 2, selskabsakvarium.- Allan blev 
således både klub-, regions- og danmarksmester i klassen. 
Formanden sluttede sin beretning med at sige tak til alle i bestyrelsen for det store arbejde de 
alle gør.  
Tak også til vores medlemmer som bakker så godt op om vores møder og arrangementer. 
Også tak til Akvariestuen, Prammanns Bonnie Dyrecenter og Fuld af Dyr for deres annonce-
støtte.  
- Ingen havde bemærkninger til beretningen der derefter blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Mette Pærremand fremlagde det reviderede regnskab, der forelå i print til 
generalforsamlingens deltagere. 
Mette havde en kommentar til posten Kuverter, der var i 0. - Der er købt kuverter, men de er 
blevet konteret under porto. 
Ligeledes forklarede Mette, at klubben ved en fejl var blevet trukket 800 kr. i gebyr (årsag at 
klubben har et CVR nr.). Beløbet er blevet tilbagebetalt, hvorfor det figurerer både i 
posterne Renteudgift og i Renteindtægt. 
Regnskabet viste et overskud på 29,88 kr. 
Klubbens kassebeholdning i banken var ved regnskabsårets slutning på 19.206,34 kr. - I 
beløbet indgår forudbetalte kontingenter og annoncer for samlet 5.890 kr. 
Mette udtrykte glæde over at sekretæren også har mulighed for at gå ind på NetBanken. - 
Dels for at mane enhver tvivl om hendes habilitet i jorden, da hun jo er gift med formanden, 
og dels fordi hun får hjælp i forbindelse med bogføringen der udføres i fællesskab. 
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet der herefter blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent:  

Ingen havde indsendt forslag til bestyrelsen, og ingen forslag fremkom på 
generalforsamlingen.  
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. - Uændret kontingent blev vedtaget. 
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Ad pkt. 6: Valg: 

a. Formand: John Pærremand genvalgt for 2 år 
b.  Per Kyllesbech Petersen genvalgt for 2 år 
c. Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Larsen genvalgt for 1 år 
  Frank Johansen genvalgt for 1 år 
d. Suppleanter: Birthe Petersen genvalgt for 1 år 
  Lis Nordgaard genvalgt for 1 år 
  Kim Arleth nyvalgt for 1 år 
e. Bilagskontrollant Henrik Steiner genvalgt for 1 år 
f. Suppleant for ovennævnte Helle Johansen genvalgt for 1 år 

 
Ad pkt. 7: Evt.: 

Under eventuelt opfordrede Mette medlemmerne til at overveje om én af dem vil prøve 
kræfter med kasserer-posten som er på valg til næste år, da hun gerne vil afløses. 

 
Dirigenten takkede herefter ”for god ro og orden”.  

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 

 
Referent: Per Kyllesbech Petersen. 


