
Generalforsamling i HNFisk lørdag den 21. februar 2009 
 
Rasmus og Tine var værter ved vintertræf/generalforsamling 2009. De sidste medlemmer ankom i 
Landrover kl 16.58 i snevejr. Det startede med indskåling på Benzens vænge kl 17.27. Menuen stod 
på anretning med King Size rejer, skipperlapskovs og is. Der blev serveret adskillige snapse til den 
fortrindelig mad. Musikken var Miles Davis (Kind of blue) for at det ikke skulle være for voldsomt. 
Der var alm. gemytlighed og der blev serveret udsøgte cigarer og udsøgt whisky i rigelige 
mængder.  
 
Generalforsamlingen forløb således: 
 
Tilstedeværende: Morten, Søren, Rasmus, HC og Allan. 100% fremmøde af foreningens 
medlemmer. 
 

1. Valg af mødeleder. Formand Rasmus bød velkommen og der blev skålet. Allan blev valgt til 
dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. email.  

 
2. Valg af referent. Allan blev også valgt til referent. Allan takkede for valget.  

 
3. Tur-beretning. Rasmus aflagde turberetning, skriftlig og mundtligt, se omstående sider. 

Fiskestatistikken blev IKKE sprængt.  
4. Bestyrelsens orientering om årets gang. 

Trafikken på hjemmesiden blev diskuteret og fundet tilfredsstillende.  
5. Diskussion af det kommende års aktiviteter.  

Turen i 2009 planlægges 4.-6. september 2009. Afgang fra Birkerød kl 15.00. Morten er tur-
arrangør. 

6. Godkendelse af foreningens regnskab. Det blev godkendt og kontingentet fastholdes på det 
nuværende beløb. Rasmus mangler at betale for hjemmeside, 36.00 DKK, men Morten 
eftergiver gælden.  

7. Behandling af indkomne forslag. Rasmus foreslår, hvis der ikke fanges nogen fisk på en 
given tur, så er det tur-arrangørens opgave at holde generalforsamling. Det godkendes.  

8. Valg af bestyrelse. Morten blev valgt til formand, HC til næstformand, Søren kasserer 
(Søren ønsker det i 2009) og Allan alm. bestyrelsesmedlem. Rasmus blev valgt til revisor. 

9. PAUSE - RYGEPAUSE 
10. Eventuelt. 

a. Søren: 
i. Afgørelse af middag. Forslag om  

1. §8.1a Det medlem som deltager i en fisketur som fanger færrest fisk, 
han holder vintertræf / generalforsamling. 

2. §8.1b Hvis der ikke fanges nogen fisk på en given tur, så er det tur-
arrangørens opgave at holde generalforsamling. 

3. §8.1c Afgørelse af værtskab for afholdelse af tabermiddag i tilfælde 
af at der er mere end et medlem der fanger det laveste antal fisk: Der 
slås med 1 terning. Den med højeste antal øjne skal holde middagen. 
Ved ens højeste antal øjne slås igen blandt alle dem som har 
kvalificeret sig til terningekastet. 

ii. Forslaget i. blev vedtaget. 
iii. Søren henstiller inderligt at reglerne for afbud som beskrevet på foreningens 

hjemmeside overholdes. 



b. Søren stiller forslag om bonus-tur i juni 2009.  En bonus-tur uden for alm. fangst-
statistik vel at mærke. Søren udnævnes til Primus-maximus og Søren foreslår dato i 
juni. Børn og påhæng er valgfrit. Et børnevenligt sted tilstræbes. 

 
 
Som dirigent  Som referent 

 
 

    Allan      Allan 
 



HN FISKtour2008 
 

”Bite my bate babe” 
 

Bite my bate babe side 1 af 2 

 56°59'22.42"N, 14° 5'36.70"Ø 

 
 
 
 
Turarrangør: Rasmus C1. Holmer 
 
Deltagere: 
Allan C. Gersborg 
Søren C. Sørensen 
Rasmus C. Holmer 
 
Afslag pga. vattede undskyldninger: 
Morten T. Gersborg 
Hans T2. Christian 
 
Turberetning 2008 – fiskestatistikken blev ikke sprængt …  
 
Location: 56°59'22.42"N, 14° 5'36.70"Ø. ”Flåren”. Ca. 192 km fra København – 3 timers kørsel. 
Stedet er kendt for store ferskvandsfisk – hvilket vi dog efter 2½ dags fiskearbejde måtte erkende 
ikke var gældende fra d. 10. til 12. oktober 2008 (vi har selv den teori at svenskerne havde el-fisket 
søen et par dage forinden). DER BLEV IKKE FANGET NOGLE FISK. 
 

                                                 
1 C = Cool 
2 T = Tøssedreng 

Flåren 



Bite my bate babe side 2 af 2 

Vi startede turen ved godt mod og kørte fra Birkerød ved 12-tiden fredag. For en gang skyld var 
kortmaterialet opdateret og turarrangøren havde lavet en grundig ressource inden afgang. Desuden 
havde vores turchauffør takket være gode svenske forbindelser kendskab til et lille skummelt sted 
på vejen, hvor vi kunne proviantere vildmarkskost (elg og rensdyr kød). Vi var også forbi Gottis 
flyveren, således at de vigtige sukkerdepoter ikke skulle gå tomme henover styrkeprøven. 
 
Vi kørte direkte til fiskepladsen – kun afbrudt af en rekognosceringsrunde og 2 elge som passerede 
os på få meters afstand – hvorefter vi slog lejr kun få meter fra søbredden. For at kunne overleve de 
næste par dage startede vi med at tænde bål, hvorefter vi byggede en herlig bivuak. 
 
Efter en kort fiskerunde, lidt godt til maven og fælles sang (Ta’ med HNFisk)gik vi i gang med 
aftenens festmåltid – rensdyrsteg osv. inkl. rigelige mængder af rødvin og øl. Alle var glade og 
tilfredse efter maden og vi lå længe foran bålet (nogle længer end andre). Natten var dejlig med 
masser af frisk luft. 
 
Morgenen gryede og vi byggede et lille bål i ly af nogle graner, hvor der kunne indtages 
morgenbitter, havregryn og andet godt i ly for regn og slud. Hurtigt blev grejet pakket frem og vi 
startede fiskeracet. Midt på formiddagen blev arbejdet afbrudt af en lille pandekage, - uhmmm. Hen 
under middagstid blev frokosten hevet frem og sild, leverpostej, makrel, pølse og alt muligt andet 
godt og lidt snaps blev fortæret med stor lystighed. Efter frokosten gik Allan C. på opdagelse hen i 
mod et lille næs, dog uden at fangstlykken tilsmilede ham. Det blev en sørgelig eftermiddag, kun 
med lidt lykke fra lommelærkens sang og spareribs på bålet. Aftenen blev til gengæld fantastisk. 
Aldrig har bålet og kødet været så lifligt og elgen blev fortæret til sidste blodsdråbe. Resten af 
lørdagen tilbragte vi med at skydemave og smage på de herlige våde vare. 
 
Søndag morgen oprandt og vi var tidligt i gang med stangen. Men desværre. Ved middagstid spiste 
vi frokost, pakkede grejet, slørede bivuakken, pakkede bilen og kørte hjemefter. Fulde af gode 
oplevelser og forventninger om næste års tur. 
 
Tak for en god tur! Jeg glæder mig til næste år og håber at fangsten bliver bedre fremover og at 
tøsedrengene træner lidt friluftsliv henover vinteren så de varme nætter i oktober ikke virker for 
skræmmende. 

Rasmus C. 
Tur-arrangør 2008 
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