Ordinær generalforsamling Odsherred Sportsfiskerforening
Fredag d. 23. februar 2018 i klubhuset, Nygade 16, Asnæs

DAGSORDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Indkommet forslag 1: Bestyrelsens beslutning om eksklusion af medlem Bjarke Ø.
Knudsen
På bestyrelsesmøde d. 6. februar 2018, besluttede en enig bestyrelse at ekskludere Bjarke
Ø. Knudsen fra Odsherred Sportsfiskerforening pr. 7. februar 2018.
Beslutningen blev truffet og besluttet i overensstemmelse med § 6 i foreningens love.
Beslutningen om eksklusion skete med baggrund i det nedenfor med kursiv anførte:
 Som medlem af OSF at have udvist illoyalitet over for foreningen, gennem din medvirken
til forsøg på dannelse af en selvstændig forening benævnt ”Makrelfestival”, uden
forudgående behandling og beslutning i foreningens kompetente organer
 Som medlem ikke at ville anerkende, at dit arbejde med planlægning, gennemførelse og
evaluering af tidligere makrelfestivaler er sket i regi af OSF, og arbejdet dermed er et
foreningsaktiv. I tilknytning hertil anføres, at du, på trods af gentagne opfordringer, ikke
har ønsket at aflevere materiale vedrørende makrelfestival til bestyrelsen
 I møde, hvor tredjepart medvirkede, at have miskrediteret OSF’s medlemmer for deres
arbejdsindsats i forbindelse med afvikling af makrelfestival, og ligeledes overfor
tredjepart at have tilkendegivet, ”at såfremt makrelfestivalen kommer til at blive
gennemført i OSF regi, så ønsker vi ikke at deltage”.
Som følge af eksklusionen, er Bjarke Ø. Knudsen ikke medlem af foreningen pr. 7. februar
2018.
Efter foreningens love, kan eksklusion indankes på førstkommende generalforsamling, altså
generalforsamlingen d. 23. februar 2018.
Bjarke Ø Knudsen har i mail til bestyrelsen, dateret 7. februar 2018, meddelt følgende:
(citat) ”Ja selvfølgelig vil jeg gerne have dette behandlet på generalforsamlingen, da
begrundelsen er direkte forkert.” (citat slut).
Bjarke Ø. Knudsen har mulighed for at deltage ved punktets behandling.
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Bestyrelsen foreslår, at afstemningstemaet for dette punkt er:
”Beslutningen om eksklusion af Bjarke Ø. Knudsen fra Odsherred Sportsfiskerforening
fastholdes”.
7. Beretning fra udvalg
a. Juniorudvalget
b. Vandløbsplejeudvalget
c. Tur & Arrangementsudvalget
d. PR & Blob Blob udvalget
e. Kanal & Moseudvalget
f. Klubhusudvalget
g. Småbådsudvalget
8. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 (Er udgivet på foreningens hjemmeside)
9. Indkomne forslag 2: Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2018 (Er udgivet på
foreningens hjemmeside)
10. Valg
Bestyrelse
a. Formand (på valg igen i 2020)
b. Kasserer (på valg igen i 2019)
c. Bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2020)
d. Bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2020)
e. Bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2019)
f. Junior bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2019)
g. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg igen i 2020)
Revisorer
Valg af 2 revisorer (på valg igen i 2020)
Udvalg
a. Juniorudvalget – 5 medlemmer
b. Vandløbsplejeudvalget – Formand + 4 medlemmer
c. Tur & Arrangementsudvalget – Formand + 4 medlemmer
d. PR & Blob Blob udvalget – Formand + 4 medlemmer
e. Kanal & Moseudvalget – Formand + 4 medlemmer
f. Klubhusudvalget – Formand + 2 medlemmer
g. Småbådsudvalget – Formand + 4 medlemmer
11. Uddeling af årets præmier
Da bestyrelsen ikke har overblik over hvilke præmier der skal uddeles og til hvem, foreslås
det at uddelingen foregår ifm. Sommerfesten 2018.
12. Eventuelt
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