
 

Randers Sportsfisker Klub afholder generalforsamling  

tirsdag d.28. marts 2023 i klublokalet kl.19:00 

 

1.              Valg af dirigent 

 

2.              Formandens beretning 

 

3.              Fremlæggelse af regnskabet 

 

4.              Indkomne forslag.  

 

5.              Fastsættelse af kontingent    

                                                                                                                                                           

6.              Valg til bestyrelsen 

 

                 På valg er: 

     Jan Hyllested - Genopstiller 

           Carsten L. Hansen– Genopstiller 

      Jens Degenkolv—Genopstiller ikke 

        

           Valg af to suppleanter 

 

  Valg til Ørredfonden  

           Per Hørdum  

           Finn Sommer Jensen 

     

   Revisorer: 

   Jens Hagensen  

   Preben Nielsen 

 

7.              Eventuelt 

  
 Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

 Den endelige dagsorden, vedlagt nøgletal fra det forgangne års regnskab, skal for-

midles til medlemmerne gennem RSK´s klubinformation senest 8 dage før general-

forsamlingen afholdes.  

Generalforsamlingen 2023 

 

                           December 2022 

Forsinket glædelig 

jul og godt nytår! 
Vigtige datoer 

14/03 
Åbent hus hos Lyst-
fisk.dk og orientering 
om DSF 
 
26/03 
Rengøring i Gjerrild 
 
 
28/03 
Generalforsamling 
 
 
09/09  
Aborrekonkurrencen 
 
15.-16./09  
Gudenåkonkurrencen 

 

       RANDERS SPORTSFISKER KLUB 



På sidste års generalforsamling blev det aftalt, at bestyrelsen skulle sørge for, at 

klubbens medlemmer fik en grundig orientering om, hvilke ting Danmarks Sports-

fiskerforbund (DSF) kunne tilbyde. 

I mellemtiden er klubbens hovedsponsor Lystfisk.dk flyttet i nye og større loka-

ler, hvor der nu virkelig er meget spændende grej at kigge på. 

Vi slår derfor ”to fluer med et smæk” og inviterer til kombineret Åbent hus hos 

lystfisk.dk samt orientering om forbundet. 

Programmet bliver følgende: 

Tirsdag d.14. marts 2023 

Kl. 18:00—19:30  Åbent hus hos Lystfisk.dk 

Kl. 19:30—20:30  Orientering om Danmarks Sportsfiskerforbund        

    v/ direktør Lars Rasmussen DSF 

Kl. 20:30—21:00  Foredrag om forårets havørredfiskeri på kysten    

    v/ biolog Kaare Manniche Ebert DSF 

Der vil være ”let forplejning” under arrangementet. 

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding fra jer senest d.12. marts 

kl.22:00. 

Tilmeldingen på den oprettede begivenhed på klubbens facebookside eller på for-

mand@randerssportsfiskerklub.dk 

Bestyrelsen håber på stort fremmøde 

 

Lystfisk.dk’s nye adresse er Messingvej 16 8940 Randers SV 

         

Som sædvanligt starter vi sæsonen i Gjerrild med en forårsrengøring. 

I år finder denne sted søndag d. 26. Marts, hvor vi mødes i huset kl.09:00. 
Klubben giver naturligvis morgenmad og kaffe, og der vil også være lidt til mid-

dagspausen. 

 
Tilmelding til Jan på den oprettede begivenhed på klubbens facebookside eller 

på mail til formand@randerssportssfiskerklub.dk senest d.24. marts. 

 
Der er dog i år det lille forbehold, at vi sammen med naboen er blevet enige om 

at skrotte vores fælles grundvandsboring og i stedet blive koblet på det lokale 

vandværk. 
Det vides i øjeblikket ikke, hvornår denne tilkobling bliver gennemført, men det 

kan måske have en betydning for forårsrengøringen. Det vil naturligvis blive 

meldt ud, hvis det giver problemer. 

Åbent hus hos Lystfisk.dk og orientering om Danmarks 

Sportsfiskerforbund samt som bonus et lille miniforedrag 

om forårets havørredfiskeri på kysten 

Forårsrengøring i Gjerrild 

 

 

Side 2 



Klubaftener  

Vi starter vores klubaftener op igen fra tirsdag d.10. januar 2023. 

 

Emnet denne gang bliver geddefluer. 
Vi vil dels kigge på lidt bindevideoer på nettet, og dernæst skal vi så prøve at 

omsætte vores viden til rigtige fluer. 

Det skal nok blive godt :-) 

Billederne viser en af fluerne, vi skal binde. Nemlig den flue der hedder HILO 

 
Kan den så fange fisk ?……. Tjah det nederste billede viser en gedde på 10,8 kg, 

der godt kunne li’ formandens version af en HILO flue :-) Og hvis han kan finde 

ud af at lave en flue, der kan fange fisk, så kan alle andre garanteret også…. 

 

 

FIRMANAVN 

Besøg vores websted! 
example.com 

    RANDERS SPORTSFISKER KLUB 

Klublokale:  

Høvejen 17 8940 Randers SV 

 

Klubhuset i Gjerrild 

Ræbækvej 4 8500 Grenaa 

 

Formand  

Jan Hyllested   M 30731246 
formand@randerssportsfiskerklub.dk 

 

Kasserer 

Kare Bach Kjeldsen  M 31328469 
kasserer@randerssportsfiskerklub.dk 


