
Referat af bestyrelsesmøde d. 8-1-2018.

Hermed indkaldelse til det første bestyrelsesmøde i 2018. Mødet holdes mandag d. 

8-1-2018 kl. 19.00 i klublokalet. Lars har forplejning med.

Dagsorden:

⦁ Godkendelse af referat

⦁ Orientering. Nyt tillægsregulativ, vandrammeplanen, 

Limfjordssammenslutningen…

⦁ Lodsejerfesten: Indbydelser, særlig indbudte medlemmer, pris m.m.

⦁ Generalforsamlingen herunder de praktiske ting. Desuden udarbejdelse af 

e.v.t. forslag til mulighed for at frasælge det stykke jord, som Freddy har 

bygget terrasse på. Tegning over frasalget og pris skal indarbejdes i forslaget.

⦁ Vandplejeudvalget.

⦁ Tur- og arrangementsudvalget.

⦁ Juniorudvalget.

⦁ Hjemmeside og lodsejerudvalg. Nedsættelse af udvalg så hjemmesiden kan 

tilpasses kommunikationsbehovet med nedlæggelsen af bladet. Revidering af 

lodsejerkartoteket?

⦁ Materialeudvalget herunder færdiggørelse af taget på klubhuset.

⦁ Kassereren med årsregnskabet.

⦁ E.v.t.

Referat:

⦁ Godkendelse af referat.

Peter Kristensen ikke til stede

Referat godkendt.

⦁ Orientering.

Tillægsregulativ: Brønderslev kommune har politisk godkendt 

tillægsregulativet for Ryå, og det er nu i høring

Vandrammeplan/Vandplan: Nedre Ryå (fra tilløb af Tiendebækken til udløb) 

er af Jammerbugt kommune indstillet som kandidat til udpegning som 

stærkt modificeret. Hverken brønderslev eller Aalborg kommune er hørt 

hvor der er kommunegrænser. Alle ”grønne” organisationer i vandrådet er 
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gået sammen om en særudtalelse/mindretalsudtalelse. Vandrådsarbejdet 

blev afsluttet 31.12.17.

Limfjordssammenslutningen: Der hat været møde i sammenslutningen, se 

bilag 1

SNR: Der er indkaldt til generalforsamling i SNR. Bilag 2

Naturråd: Der er dannet et naturråd, gældende for Vendsyssel. Jens Selmer 

Andersen sidder i rådet. Rådets opgave er generel naturforvaltning og 

naturkorridorer. BLF har i den sammenhæng fokus på ådalene. Bilag 3.

DSF kongres: Der bliver afholdt kongres i DSF den 10-11 marts. Lars 

Jakobsen deltager.

⦁ Lodsejerfest.

De sidste aftaler er på plads med Hallund Kro. Til lotteriet giver kroen 5 

præmier, BLF også 5. Kuvertprisen er 378,- kr inkl. 2 x vin. Gæstepris er 200,-

kr. for alle gæster. Mandag d. 15. januar kl 19:00, klubhuset, laves der 

indbydelser.

⦁ Generalforsamling.

Trykning af dagsorden, Samuel. PC for projektor, Samuel. Jens taler med 

Karsten vedrørende mad og drikkke.

Der er indkommet forslag fra Claus Borup vedrørende erhvervelse af 

fiskevand på egen hånd af medlemmer. Jens gennemgår vedtægter inden 

næste bestyrelsesmøde.

Forslag vedrørende frasalg af jordstykke i Dybetsgade. Formålet er at 

lovliggøre gældende praksis. Inden generalforsamling skal bestyrelsen og 

Freddi være enig om alle detaljer. Jens skriver et udkast til præsentation på 

generalforsamling, se bilag 4.

⦁ Vandplejeudvalg. 

Fiskerikontrollen ønsker oplysninger om hvor og hvornår moderfisk stryges. 

De er informeret. 

15/12/17 blev der strøget fisk, hvilket gav 16l rogn.

5/1/18 blev dambruger kontaktet om dato for afsluttende strygning, der 

forventes ca 7l rogn.

Gert kontaktes når de strøgne fisk skal udsættes igen, dambruger foretår 

transport af fisk

Dambruger skal spørges om vi fremadrettet kan benytte ham som 

transpportør, evt. mod betaling.

Gert kontakter AMU vedrørende kursus for kørsel med levende dyr.

Liver å- og Uggerby å-forening har mistet 80% af deres elfiskede fisk i 

dambrug, muligvis pga. skimmelangreb.

⦁ Tur og arrangement.

2



Klubaftner starter op igen efter julepausen. 

Kommende arrangementer:

fluebindingsdag/aften, sidst i februar.

Spinner selv-byg

Kysttur i april

Evt. støbeforme til egne blink.

⦁ Junior.

Peter ikke til stede.

⦁ Hjemmeside og lodsejer.

27. januar afholdes der kursus i ny hjemmeside ved DSF i Vejle. Samuel 

deltager.

Udvalg for opsætning af ny hjemmeside mødes den 3/2 kl 10, Spejlborgvej, 

og består af Samuel, Jens og Martin.

⦁ Materialeudvalg.

Færdiggørelse af tag og tagrender sker en dag med godt vejr (mart/april).

Ukorrekte skilte ved Jan Ulrik fjernes inden sæsonstart.

Skiltning for P ved Grishøjgårdvej laves og sættes op inden sæsonstart.

Aftale med lodsejer ved Stenisengevej vedrørende p og adgang via skel 

afklares inden sæsonstart (lodsejerudvalg).

⦁ Kasser.

Regnskab udsendt, bilag 5.

Overskud 2017, ca 19000 kr.

Grundet overskud ændres der ikke på kontingent for sæsonen 2018.

⦁ Evt.

Næste møde: 29 januar kl 19.

Jens står for kage.
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