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Godkendelse af referat 
Godkendt


Orientering: 
Vandrådsarbejdet: 
Det har været en svær proces mht. IT. Samuel har i den forbindelse gjort det godt.

Der har generelt været et godt samarbejde mellem de grønne interesser, og der er møde d. 
18. Okt. med grønne organisationer. 

Landmænd har ønsket store dele af vandløb taget ud af planerne med de udfordringer det 
giver. 
Jens er indbudt til møde med kommune og landmænd, hvor han vil have ført til protokols 
at hvis udtalelser føre til mistet fiskeret, vil han ikke udtale sig. Hvis dette accepteres 
holdes der på grødeskæring i strømrender frem for fuld brede, ønske om flere sandfang 
mm. 

Jammerbugt og Brønderslev hænger efter med at indberette til vandrådene.

Det hele indsendes inden 31. 12. 2017 til ministeriet. 


Møde med DSF: 
Der ny IT platform på vej fra DSF, der indebære positive ændringer ved opdateringer af 
medlemsinformation men også udgifter på 200,- pr måned (ved salg af fiskekort på 
fiskekort.dk). 


Dambrug: 
Dambruger har solgt, og Jens har talt med den nye dambruger ang overtagelse af 
opdrætsfisk.

Kontakten til den nye dambruger er i øjeblikket gået i stå.


Dybetsgade: 
Der er ikke talt med Freddy endnu. Der er aftalt møde med Freddy d. 3. okt. kl. 17:00


Indbrud i klubhuset: 
Det har efterfølgende vist sig at der er stjålet 9 fiskestænger. Det er meldt til politiet.




Evt.: 
Gydegrus har ikke været muligt at udlægge endnu pga vand.

Klokkeholm mølles sø skal sænkes til niveau og bio-manipuleres.


Generalforsamling: 
Dato: 5. februar. 

Valgene: Formand, Martin, Samuel, Peter på valg.

Budgetforslag fra udvalg: Med næste gang - Lars rundsender 2017 budgetter.


Tur og arrangementsudvalg: 
Havørred dagen: 

28 voksne og 1 juniorer betalende fikserer. 

Der er præmier i overskud da der ikke blev fanget mange fisk.

Klubkalender med aktiviteter kommer i løbet af en uge 14 dage. Første klubaften er d. 3. 
Oktober.

Der er planlagt Mariager fjord tur d. 14. Oktober.

Julefrokost d. 24. November.


Juniorer: 

Der er afholdt arrangementer med Skallen ved Kraghede søen, hvor der kom 4 nye 	
juniorer.

Der har været Naturens Dag - et rigtig godt arrangement. 80-90 af deltagerne var omkring 
BLF.

Der er købt stænger mm. til juniorer for 2.500,- (erstatning for stjålne stænger).


Lodsejere, blad og hjemmeside: 
Deadline Gællespalten: 25. november.

December nummeret 2017 bliver sidste Gællespalten - enig bestyrelse.


Materialeudvalg: 
Tag på klubhuset: 
Der lægges tag på klubhus d. 7. og 8. oktober.

Der er arbejdshold på plads. Forplejning ordnes af udvalget.

Vedligeholdelse af udearealer i Dybetsgade: 
Græsklipning i Dybetsgade - Rasmus vil gerne være behjælpelig men han er ikke vendt 
tilbage endnu med pris.


Vandplejeudvalget: 
Udsætning af "bækørreder": 
Fremadrettet kontrolleres ørreder inden udsætning. Hvis der ikke leveres som aftalt 
nægtes modtagelse.


Der er udsat 25.000 ål i Ryå d. 8. august.

Der er lavet bækørred bestandsanalyse d. 31. august og 1. september i åer med udløb i 
Limfjorden mellem Aggersund og Hals.

Der er udsat 1.400 halvårsfisk i Stagebæk.


Kassereren: 
Intet nyt.

Der er udveksles kvitteringer. 

Fremadrettet nedsættes kontingent i takt med DSF giver rabat på kontingent.


Evt.: 

Næste møde: d. 30. oktober.

Forplejning: Samuel.


