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1. Valg af dirigent
Ej aktuelt

2. Formandens beretning
Covid-19 venlig generalforsamling – bestyrelsens beretning
Tror det er svært at referere til året 2020, uden at nævne Corona virus.
Corona har i sandhed påvirket vores adfærd det meste af 2020. Det har
således også haft indflydelse på arrangementer i SKF. Klubturen til
Sønderjylland i foråret blev aflyst, måske den første aflysning af en klubtur
nogensinde i klubbens historie. Klubaftener har været aflyst i perioder. A
holdets tur til Bornholm i foråret måtte ligeledes aflyses og for nogle af
deltagerne, er det en stime på 29 år som blev brudt. Og mange havde set frem
til fejring af klubbens 30-års jubilæum, som Corona valgte at flytte til 2021.
Corona satte og sætter stadig sine spor.
For første gang i én årrække er der kommet flere medlemmer til. Det kan vi
glæde os over, da det helt sikkert vil bidrage med nye gode og kommende
legendariske anekdoter.
Fiskeriet i Limfjorden 2020 har for de fleste, igen fristes man til at sige, været
et år, som har været præget af mindre fisk. Der er langt mellem målsfisk og
endnu længere mellem de større. Ved en hurtig screening over facebooksiden
er der i 2020 indmeldt 3 limfjordsørreder over 55 cm.
Ørreddage er forløbet planmæssigt, der samlet har været 33 tilmeldinger. En
del færre en 2019, hvor der var 52 tilmeldinger. Der er indvejet 2 fisk som
kunne overholde krav, begge indvejet af Søren Christrup. Dog indikerer, hvad
der svarer til 33 fiskedage og 2 indvejet målsfisk, at havørredbestanden nok
ikke er helt så stor, som det potentiale Limfjorden byder.
Husk at støtte vores gode sponsor, Outdoor Eksperten i Holstebro. Outdoor
Ekspertens bidrag til SKF Ørredage er værdsæt.
Livet er sårbart. Også i vores vandløb og i Limfjorden. Ikke alle vandløb i
kommunen er i lige god stand. Gruset på havørredens gydepladser kan f.eks.
være kompakt af ler og okker og der kan mangle grus. Ørreder - vanddyr og
insekter kan mangle skjulesteder og måske er vandkvaliteten ikke så god som
den burde være. I september blev der ydet en SKF holdindsats med støtte ude
fra. Målet var sat, udvalgte stræk i Hummelmose å og Qvistrup Møllebæk
skulle konditioneres, dels ved at løsne gydegruset, lave gemmesteder og også

i et enkelt tilfælde at ændre på vandets løb. Hele aktionen blev på
fornemmeste vis kontrolleret og dirigeret af Kenneth med stor støtte fra
Torben. Resultaterne taler for sig selv i de veldokumenterede videoer der
efterfølgende er lagt op.
2020 bød på 2 efterårsture.
Samsø, som altid ligger den første torsdag i oktober, hvor 7 mand drog på
eventyr. Fiskeriet på Samsø blev påvirket af vejret, som med østenvinden
blæste deltagerne på vestvendte dele af Samsø. Trods vejrlige udfordringer,
lykkedes det flere af turens deltagere at finde fisk. Michael Mousten fik sig en
ny pr med en havørred på 52 cm.
I uge 47 indtog 4 gæve sølvtøjsjægere Bornholm i jagten på den store blanke
overspringer. Nogle dage blev der fanget en del fisk, men som det oftest er
med fiskeriet, så var fordelingen skæv. Den eneste rekord på
Bornholmerturen, var antal dage i stræk med hård vind fra sydvest. 5 dage i
træk blev det vist til.

3. Regnskab
Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor, Bo Holm.
Vedlagt som bilag.
Resultatet bliver et underskud på kr. 3.500.
Indtægter: Der er kr. 1.110 færre på indtægtssiden, som skyldes et stort fald i
indbetalinger til SKF Ørreddage. Kontingenter en smule højere end
budgetteret.
Udgifter: Der har været udgifter for kr. 915 mere end budgetteret. Aflysning af
forårsturen belaster posten til klubture. Udgifter til præmiepenge 2.000 under
budget. Status pr. 01.01.2021 er at der er 2.500 kroner i præmiepuljen til SKF
Ørreddage.
Husleje hos blæksprutten holder budget på kr. 2.100.
Medlemskab til Limfjordssammenslutningen på kr. 500.
Budget 2021:
Indtægter i 2021 budgetteres med kontingent som i 2020, samt ca. 50
indbetalinger til ørreddage.
Udgifter budgetteres med udbetaling af præmiesum for kr. 6.000. Husleje til

blæksprutten kr. 2.100, Der forventes ingen klubindkøb, medlemskab af
Limfjordssammenslutningen til 500. Der afsættes 800 til dækning af diverse og

3.000 til klubture. Der budgetteres således med et underskud på kr. 900. Den
samlede beholdning bliver reduceret fra kr. 25.340,26, til kr. 24.440,26 ved
udgangen af 2021.

4. Bedste Limfjordsørred
7. marts deltog Søren Christrup i SKF ørreddagen. Hans flid blev belønnet med
ikke kun 1. præmien ved indvejningen, men også en yderst værdig
præmiefisk. SKF Ørredagenes til dato flotteste fisk. 61 cm, 2,77 kg og en kondi
på 1,22. En flot fisk, hvis lige er et meget sjældent syn i Limfjorden. Det var
også en form for personlig rekord, da det efter fangerens udsagn er den
flotteste fisk han har taget i Limfjorden. Stort tillykke til Søren Christrup med
den flotte limfjordsørred og kåringen af Bedste Limfjordsørred 2020.

5. Fidusdiplom

Fidusdiplomet gives til et medlem som på den ene eller anden måder fortjener
anerkendelse for præstationer, indsats eller bare fordi.
I år uddeles 1 diplom. Der har været mange kandidater, men særligt 1 person
fortjener anerkendelse. Diplomet gives til en person som er en flittig gæst ved
kysterne. En person som hiver nye ansigter med i klubben eller tager dem med
på fisketure. En person der gerne giver en hånd. En person, som er
ambassadør for fiskeriet, som er ambassadør for SKF.
Michael Mousten Kristensen, du har igen fortjent anerkendelse for din
ihærdighed og for dit gåpåmod. Tillykke med den yderst ærefulde pris –
Årets SKF Ambassadør.

6. Valg
Bestyrelse:
Jacob Rasmussen – valgt
Henning Pedersen – valgt
Torben Kjærgaard Nielsen - valgt

Suppleanter:
Nogen som melder sig?

Revisor:
Bo Holm er valgt for 2020 og 2021.

7. Indkomne forslag
Der er stillet forslag om at SKF Ørreddage flyttes til søndage i stedet for
lørdage. Input til bestyrelsen. Stemmerne 2 for lørdag, 2 for søndag.

8. Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret
Senior 395 kr/år
Husstand 495 kr/år
9. Eventuelt
I sommers modtog bestyrelsen en henvendelse fra Græsrodsbevægelsen, som
de kaldte sig. En initiativgruppe blandt medlemmer, som gerne vil arbejde på,
at forbedre forholdene for Limfjorden, vedligeholde vandløb i Struer kommune
og forbedre forholdene for havørreden.
Det har medført at der nedsættes et vandløbsplejeudvalg, forankret i SKF.
Medlemmer er: Torben Kjærgaard Nielsen, Kenneth Brask og Søren Christrup.
Formålet er i første omgang koordinering af vedligehold af vandløb og udpege
forhindringer der kan påvirke havørredens mulighed for vandring til
gydepladserne.
I Struer Kystfisker Forening er medlemmer allerede involveret i flere
initiativgrupper. Nogle af græsrodsbevægelsens, nu vandløbsplejeudvalget,
mange gode forslag og synspunkter er allerede forankret i eksisterende
initiativgrupper. For at indsatsen er effektiv og for at vi udnytter vores talerør i
initiativgrupperne, er det nødvendigt at koordinere indsatser i vandløbspleje,
Grønt Råd og Limfjordssammenslutningen.

Grønt Råd:
Medlem: Henning Pedersen
Suppleant: Søren Christrup

Limfjordssammenslutningen:
Henning Pedersen
Kenneth Brask

Vandløbspleje:
Torben Kærgaard Nielsen
Kenneth Brask
Søren Christrup

Initiativgrupperne og den konstituerede formand for SKF koordinerer.
Andre roller i foreningen:
Kasser: Henning Pedersen
Web: Torben Kjærgaard Nielsen
Revisor: Bo Holm Nielsen valgt for 2020 og 2021
Facebook administratorer:
Lukket gruppe: Søren Christrup
Åben gruppe: Torben Kjærgaard Nielsen

Bestyrelsen pr 27.01.2021
Tommy Rasmussen – valgt 2020
Michael Knudsen – valgt 2020
Henning Pedersen – valgt 2021
Torben Kjærgaard Nielsen – valgt 2021
Jacob Rasmussen – valgt 2021

