
 
Referat, Generalforsamling STC 22/3-2019 
 

1. Valg af dirigent 
2. Præsidentens beretning 
3. Revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelse 
7. Pokal 
8. Eventuelt 

 
Ad.1 
Bjarne Lehne (BL) vælges som dirigent 

- Generalforsamlingen er lovlig varslet. 
 
Ad.2 
Allan Riboe 

- Velkomst! 
- Stortun tilbage i DK, 92 tun mærket ifm. DTU’s mærkningsfiskeri. 
- Medlemmers udenlandsrejser, bl.a. Mexico 
- Tuntur på Øresund 29/9-2019 
- STC fejre 70 års fødselsdag 
- Nye tiltag, herunder sociale medier 
- Speciel tak til ”gamle” medlemmer som har holdt liv i klubben igennem alle årene! 
- Tak til Søren Honoré, Fisk og Fri 
- Tunens forsvinden, ingen ved det, måske overfiskning af makrel (og tun) 

 
Ad. 3 
Regnskab 

- Gullan Thomsen fremlægger 
-  Større kontingent indtægt 
- Regnskabet godkendt, ingen spørgsmål. 

 
Ad.4 
Udvidelse af bestyrelsen, BL samt bestyrelsen. Behandles under pkt. 6 
Sociale medier ”vejen frem”. Behandles under pkt. 8 
 
Ad.5 
Kontingent for 2019 fastholdes på 2018 niveau. 
 



Ad.6 
Valg til bestyrelse, Thomas Petersen 
Udvidelse af bestyrelsen, repræsentant fra Jylland samt sekretær. 

- Allan Riboe trækker sig tilbage, æresmedlem, vedtaget. 
- Thomas Petersen indtræder som præsident. 
- Claus Sørensen montager valg til bestyrelsen. 
- Uffe B. N. Nielsen modtager valg, sekretær. 
- René Letvad montager valg til bestyrelsen. 
- Kaj Wohlfeldt montager valg til bestyrelsen 
- Gullan Thomsen, kasserer fortsætter. 
- Gert Østerby, suppleant fortsætter. 
- Erling Rasmussen, revisor fortsætter. 

 
Bestyrelsesposter genvalg nulstilles, 1 eller 2 år, vedtægter, ændringer? 
STC Norge og Sverige fortsætter. 
 
Ad.7 
Pokaloverrækkelse v. Allan Riboe. 
 

- Rene Letvad, Tun 900lb, La Gomera 
- Jørgen Wolner, Tun 268cm. CFL (Curved Fork Length), DK 

 
Navne på bovlen samt erindringsgave fra Søren Honoré 
 



Ad.8 
Eventuelt, Thomas Petersen  

- Jørgen Wolner Tun 2016, 303cm. 
- STOR tak til Allan Riboe, Bjarne Lehne, Gullan for at holde hjulene i gang! 
- 100 betalende medlemmer 
- Nyt logo 
- Allan Riboe, æresmedlem. 
- Overrækkelse af trøjer til de 3 æresmedlemmer. 
- ”Tunturen” Øresund september -> Sildetur v. Allan Riboe 
- TP præsenterer sig selv (ny Præsident) 
- Nye ”yngre” folk kommet til klubben. 
- Ny webside som en ”statisk” platform primært indeholdende galleri og information. 

Den dynamiske del bringes på Facebook og Instagram 
- Der skal etableres kontakt til Norge og Sverige 
- Planer om 2-3 arrangementer om året, f.eks. foredrag v. Kim Aarestrup DTU 
- Lokale (Jylland, Fyn, Sjælland) arrangementer 
- Plan om ændret (mere centralt) lokation for afholdelse af generalforsamling. 
- Pokal, største fisk i verden, DK fisk slår ALT! 
- Opmærksomheden henledes på at mærkningsfiskeriet under DTU ikke er en 

fiskekonkurrence (FORSKNING!) 
- Der laves et målebånd. 
- MANGE videoer fra mærkningsfiskeriet i Skagen på Youtube! 

 
Der orienteres om mange 2018 tun observationer fra deltagere i generalforsamlingen, 
herunder bl.a. Øresund, Storebælt og ved Samsø. 
 
BL, SSK, Hedehusene, der afholdes foredrag 27/5 v. Jens Sahl samt DTU Brian M. og Kim A. 
 
Christian Møller, referat af møde om mulig fremtidig kvote til DK med Fiskeri Politisk Kontor,  
Tungruppen, DTU. 
 

- Tungruppen har valgt at samarbejde med Danmarks Fiskeriforening 
(erhvervsfiskeriet,DFPO)  

- Der er lange udsigter til en kvote, Erhvervsfiskeriet skal have en kvote for det 
rekreative fiskeri kan få en del! 

- René Letvad, Meget politisk fisk! 
- Claus Sørensen, Tun biomasse i kraftig vækst, status ændring fra bevaringsplan til 

forvaltningplan. 
 
Thomas Petersen, takker af. 


