
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 26-6-2017.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 26-6-2017 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.

Referat godkendt. Manglende udprint, bliver underskrevet ved næste bestyrelsesmøde.

2. Orientering: 

Vandråd og vandrådsgruppen:

Der har været møde i vandrådsgruppen for Brønderslev. Der er usikkerhed om lodsejer ved 

rørlagt bæk, Grevevadsbæk, er interesseret i at få fjernet rørlægning såfremt det bliver lagt i 

skel. Såfremt landmand ikke er interesseret trækker vi den del af skrivelsen tilbage fra 

vandrådet/limfjordsrådet. Del 2 af vandplaner er udskudt fra før sommerferien til efter.

Udsætning af ål:

Der skal sættes ål ud i Ryå, ifølge DTU Aqua (bilag 1). Leverandør af ål er Royal Danish Fish i 

Hirtshals (eller Hanstholm). Aftale om udsætning kommer til at ske i næste uge, uge 27. 

Udsætning skal ske løbende indtil august. Formålet er at få reguleret mængden af 

signalkrebs.

Skelpæle i Dybetsgade.

Der er sat skelpæle op, for kr. 3750. 

Dagkortsalg i kiosk. 

Dagkort er afleveret. Når aftale er på plads bliver Carsten Informeret og hjemmesiden og 

skilte ved åen bliver opdateret.

Nyt tilbud på lodsejerfest.

Der er indhentet tilbud fra Hallund kro vedrørende lodsejerfest. Der bliver bestilt lodsejerfest 

på Hallund kro og derefter aflyses Fårup Skovhus. Om der fremadrettet skal skiftes mellem 

Fårup Skovhus og Hallund Kro tages der stilling til efter lodsejerfesten.

Grødefangsplads.

Der har været møde om grødeoptagning ved udløbet af Nørreå. Der bliver med al 

sandsynlighed endelig lavet en opsamlingsplads nu.

3. Bladudvalg: Manglende stof til bladet/nedlæggelse af bladet?

Emnet debateres, hvordan får vi andre/flere til at skrive til bladet, eller har bladet som 

medlemsblad mistet sin beretigelse. Emnet tages op på næste møde.

4. Materialeudvalg: Nyt tag.

Der er planer om at skifte tag i august eller september. Taget bliver Eternit, B7. Der bliver 

skiftet vindskeder, tagrender og sternbrædder. Rockwool på loftet afhænger af hvad pris vi 

kan få. Søens dag den. 29. juli.

Der er fundet folk til at klippe hæk og slå græs i Dybetsgade. 

Den ene buskryder er ved at være slidt op.

Der skal lægges 3 nye spang.

5. Tur og arrangementsudvalg: Rengøring af klubhus?

Martin er ikke til stede.



”fang flere fisk” dagen var en begrænset succes med 3 nye medlemmer. Dog en god dag og 

arrangementet fortsættes til næste år.

Pensionister spørges om de vil stå for/være med til dette.

6. Juniorudvalg: (Husk børneattesterne). 

Der har været afholdt to arrangementer. Det ene med Røde Kors. Meget stort succes.

Onsdag den 28. juni er der møde med ”Skallen”

Der har været en pighvartur til Slette strand. 

7. Vandplejeudvalg.

Der er er lavet skema til fiskerikontollen for udsætning af yngel og 1- års, den16. maj. Der er 

sat yngel ud 23/5, 12900 stk. Fiskerikontrollen var der. Der er lavet regnskabsskema for 

udsætning af yngel til DTU aqua, lavet 29.  maj. 

Der er sat 1-års ud, onsdag 31/5, 16600 stk. Regnskab er sendt til DTU Aqua den 3. juni. 

Der er sat store bækørreder den 5 juni. Der er udsat for 10000kr. Sat ud 6 forskellige steder. 

Der bliver lavet bestandsanalyse i uge 33 i samarbejde med DTU Aqua. Ikke i Ryå systemet, 

men Lindholm å og lign. 

Der er kursus til foråret for kørsel med levende dyr. Vi forsøger at finde en med kursusbevis til

efterårets el-fiskeri kørsel. 

8. Kassereren.

Der er kommet 30000kr til nyt tag.

Der laves dagkort til Kraghede Sø, 60 kr. per døgn. Både kiosk og hjemmeside.

Den nye gællespalte har deadline den 18. august.

Diverse udvalg bedes skrive en artikel til GS.

9. E.v.t.

Næste møde mandag de, 7. august

Rasmus har kage med.


