
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 27-11-2017.

Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet d. 27-11-2017 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

⦁ Godkendelse af referatet fra sidste møde.

⦁ Orientering: Ny el-fisketilladelse, vandråd, nyt tillægsregulativ, møde med 
DSF og foreningerne i området om ny struktur på DSF`s Natur og 
Miljøgruppe. M.m.

⦁ Vandplejeudvalget, herunder el-fiskeriet.

⦁ Tur- og arrangementsudvalg.

⦁ Materialeudvalget, Skilte om parkering ved Johannes Simonsen.

⦁ Juniorudvalget.

⦁ Blad, hjemmeside og lodsejerudvalg

⦁ Økonomi.

⦁ E.v.t

1: Godkendelse referat.

Godkendt uden bemærkninger

2: Orientering.

Ny elfisketilladelse. Ny dambrugsejer er indført i tilladelsen, bilag 1.

Vandråd. BLF har stort set uden undtagelse fulgt kommunernes 
indberetninger. 

Nyt tillægsregulativ. BLF har fået igennem at der kun må graves ned i 
åen/brinken med mejekurv såfremt der er stivstænglede vegetation i 
åen. Der må kun skæres fra vandoverfladen og op ad brinken. 
Forvaltningen siger til teknisk udvalg at man ikke overholder loven med 
det nye forslag. Såfremt dette bliver gennemført anker DNF afgørelsen. 

Ny struktur i DSF miljøgruppe. BLF ønsker at høre med til det 
nordenfjordske samarbejde. Såfremt der er tale om miljøstyrelsen 
arbejde i forbindelse med Limfjorden, vil BLF dog stadig gerne være 
med der.

Nedre Ryå. Bilag 2. Der er taget en del fiskere uden gyldigt fisketegn, 
også ved konkurrencen. Repræsentantskabsmøde den 6/2 i 
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Birkelsehallen. BLF’s repræsentanter skal gerne være synlige på BLF’s 
hjemmeside.

3: Vandplejeudvalg.

Elfiskeri. Bilag 3. Den 11/11 blev der fisket fra Starengvej til Mana by. 
Den 18/11 blev der fisket fra Holtevej til Ålborgvej. Fiskerikontrollen 
var til stede ved sidste elfiskning. Gennemsnitslængde for havørreder 
54,34cm. Der blev under elfiskeriet taget en del laks, med en 
gennemsnitslængde på over 80 cm.
Dambruger håber han kan stryge fiskene allerede i uge 48. 

4: Tur og arrangement.

Havørreddagen. Endelig opgørelse for havørreddagen er klar. Forslag 
om seniorarrangement med støbning af blink og woblere med Erik 
Andersen, evt. over 2 dage/weekend.

5: Materialeudvalget.

Skilte. Der skal laves skilte til parkering ved Johannes Simonsen. Der 
skal laves skiltning ved Jan Ulrik.

6: Juniorudvalget.

Knud Madsen har doneret hjul, fluer og en stang, med mere, til juniorerne.

7: Blad, hjemmeside og lodsejerudvalg.

Der har været ”workshop” ved DSF lørdag den 18 november, 
vedrørende ny hjemmesidestruktur. Det var desværre ikke muligt for 
udvalgsformand at være til stede. Søren har ikke længere tid at være 
behjælpelig med vores hjemmeside, hvorfor hele styringen nu overgår 
til BLF.

8: Økonomi.

Intet nyt.

9: Eventuelt.

Ændringer af ”fiskespots” i dagkort.dk, således BLF står opført under 
Brønderslev og ikke Vrå.
Næste møde 8. Januar

Lars står for de tørre varer.
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