Tobisen generalforsamlings referat 2018
Afholdt på kontor hos Martin, Macgregor Danmark A/S, Smedeholm 11, Herlev.
1. Erik Due blev valgt som dirigent.
2. Næstformand oplæste protokol fra 2017, og denne blev godkendt med et enkelt spørgsmål
om hjemmesiden. Det blev oplyst at denne stod i stampe. Formanden berettede om de ture vi
have haft, hvor der blev fanget flere fisk end året før. Vi startede i Holtug, et dejligt
fiskested, men denne gang uden fisk. Vi var også på hornfisketur i Isefjorden ved Hammer
bakker hvor der blev landet en del undermålere og et par der kunne beholdes. I April var vi
igen i Holtug, stadig dejligt sted, stadig ingen fisk, men vi prøvede ufortrødent en gang til,
og her lande Erik en flot havørred. På denne tur var Oliver med, men tiden blev vist lidt lang
for ham. Hornfisketuren i maj gav fint med fisk til nogle, Johnny 7 stk., John S 2 stk. og
Bjarne H 2 stk. Fladfisketuren gav ikke meget men vi havde da et dejligt vejr det er jo altid
en trøst, samme sag i Simons Put & Taske, der vrimlede med ørred men ville de bide på, nej
ikke tale om. Medeturene gav en delt førsteplads, Bjarne og Flemming måtte dele prisen,
men for ikke at gøre dem kede at det fik de hver 2 fil vin i stedet for at dele. Håber de
smagte. Omøturen gik som sædvanligt fint. Vi skulle for første gang bo 2 steder på øen, men
det var ingen problem. Dem der boede på plads 21 var meget glade for stedet, så ingen
problem, det gør vi igen i år. Der blev fanget pænt med fisk Johnny og Bjarne H. fangede
nogle pæne ørred og der blev landet en del fladfisk. Der blev fanget mange ørred der var
undermålere. I sept. Var vi i Vejby, kun undermålere igen. Oktober måneds fladtur gave fint
med fisk. Oktober var også geddemåned og vort nye juniormedlem havde en monstergedde
på, der desv, slap af sted med krogen, det var jo ærgerligt, bedre held næste gang Oliver.
Men der blev landet 3 gedder og 2 gæs, der dog blev genudsat. Sidste tur gav også fangst.
Vi til i år indlagt en å tur, der afholdes ved Tryggevælde Å, i Køge fiskeklubs område, der
bliver spændende hvordan det går. Desuden bliver der en kuttertur i år, og man betaler ved
tilmelding, kan ikke refunderes håber der er mange der slutter op om denne tur. Flemming
har igen en aftale med Omø med stegt flæsk lørdag aften
3. Pokaler blev fordelt sådan, Skrubbepokal Johnny Rasmussen, medepokal Bj. Henriksen og
Flemming Sørensen delte æren, geddepokal Erik Due, Championpokal Johnny Rasmussen,
Juniorpokal Oliver Due, flest pointgivende fisk Erik Due, Omømester Johnny Rasmussen.
Desuden var der fødselsdagsgaver til Preben Nommesen og John Nielsen der havde rundet,
hhv. 70 og 60 år. Flemming Sørensen blev hædret for 25 års medlemskab.
4. En glad kasserer fremlagde et regnskab med pænt overskud, som blev godkendt. Der blev
husket på at klubben betaler 2 bøtter orm til alle på fladture og hvis der er lyster i den
retning, er vi velkomne til at købe morgenbrød på de tidligere ture, bare send kvittering til
kassereren så vil han overveje at betale disse.
5. ingen forslag modtaget
6. Kontingent uforandret. Formanden takkede bestyrelsen, kasserer og turleder for godt
arbejde.
7. valg, næstformand, kasserer, turleder, revisor og suppleant blev alle genvalgt, Karl,
Flemming og Flemming, Erik og Bjarne A.
8. evt. gik som sædvanlig fint, al mad blev spist og jeg tror alle vandt et eller andet, dog var
Bjarne A. lidt skuffet, da der havde sneget sig en enkelt nitte ind i hans 5 lodder.

