Ullerslev den 16. marts 2022.

Referat fra generalforsamling i ULK 03/03-2022 kl. 19.00.
Noter:

Referent: Poul Willy Christiansen.
Referatet følger dagsordenen iflg. Foreningens love.
21 fremmødte medlemmer.

• Carsten Wilki Andersen blev valgt til dirigent.
• Formandens beretning for året 2021 blev godkendt med
klapsalver!
• Finn Gandrup informerede om flg.:
A: Projektet vedr. Kullerup Sluse, har ændret sig så tanken nu er
at arbejde for genopretning af et slyngende å forløb. Tidligere
stillede forslag er hermed lagt i arkiv!
B: El fiskeri i Vindinge Å hvor største havørred var 78 cm!
C: Arbejdsplaner for vedligehold af Vindinge Å = fortsættelse af de
arbejdsdage der tidligere har fundet sted.
Samt reparation af nuværende gydebanker OG etablering af NYE
gydebanker.
Klapsalver!
• Regnskab ved Solveig Andersen.
Budget 2021 gennemgang viste underskud!
Regnskab 2021 viser underskud!
Regnskabet blev godkendt!
• 2022 budgetteres med overskud!

Klapsalver!

• Ingen indkomne forslag.
• Gert Andersen blev genvalgt. Klapsalver!
Solveig Andersen blev genvalgt. Klapsalver!
Søren Birkholm ønskede ikke genvalg og til den ledige post var
der 2 opstillere til posten. (Michael Mødekjær samt Finn
Gandrup).
Finn vandt bestyrelsposten! Klapsalver!
• Arne Fredslund blev genvalgt. Klapsalver!
Kaj Lynggaard blev genvalgt. Klapsalver!
• Carsten Wilki Andersen blev genvalgt. Klapsalver!
Poul Willy Christiansen blev genvalgt!

• Evt.:
Erik roste Søren Birkholm for den indsats han har ydet i
bestyrelsen i ULK. Søren fik overrakt en kurv med gode ting.
Klapsalver!
Bjarne Vedel gjorde opmærksom på Lagan fisketuren først i
september samt forespurgte om tilslutning til spisning på Annabel
igen i år. (Enighed om at tage dette op senere når turen nærmer
sig).
Kurt Søgaard har gennem sin lange lystfiskerperiode taget mange
foto som er indsat i album. Disse billeder vil han gerne give videre
til ULK.
Vi takkede for denne gestus.

Kaj Lynggaard opfordrede til at vi skal komme med indlæg til
vores hjemmeside. Gerne med både txt og billeder. (Helst på
mail).
Erik kommenterede på det som en god ide med aktivitet på siden
så også ikke-medlemmer kan få interesse for ULK.
Bjarne Rasmussen oplyste at der nu er fanget makreller ved
Thurø-dæmningen!
PwC spurgte hvad der sker med DM i fluekast. Erik svarede at det
ikke kan blive i år men forhåbentlig i 2023.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og
sluttede med snak, kaffe og franskbrødsmadder.
Venlig hilsen
Poul Willy

