
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 30-10-17.

Hermed dagsordenen til bestyrelsesmøde mandag d. 30-10-2017 kl. 19.00 i klublokalet. Samuel sørger 

forplejningen. Husk lige at beretningerne til generalforsamlingen skal være Lars i hænde senest25-11-2017.

1. Godkendelse af referat.

2. Orientering.   Vandråd. Tillægsregulativ. Ny Sportsfisker.dk. m.m.

3. Generalforsamlingen: Beretningerne, valgene, budget ( har alle afleveret udvalgsbudget til Lars?).

4. Lodsejerfesten. Organisering.

5. Diskussion om ny hjemmeside, når bladet bliver nedlagt.

6. Hvad gør vi med Dybetsgade fremover. Pasning og den inddragne jord.

7. Vandplejeudvalget. El-fiskeri og dambrug.

8. Materialeudvalget.

9. Juniorer.

10. Tur- og arrangementsudvalg.

11. Blad, lodsejere og hjemmesiden.

12. Økonomi. Vedtagelse af budget m.m.

13. E.v.t.

Godkendelse af referat:

Vedrørende udlægning af gydegrus har dette endnu ikke været muligt.

Biomanipulation i Klokkerholm møllesø påbegyndt.

Godkendt.

Orientering:

Vandråd:

Der mangler kun et møde i vandrådet. Samarbejdet i vandrådet har denne gang (2017) været 

udfordret af en politisk tilgang til opgaven, fra landbrugets side, der har hindret og forsinket 

arbejdet. Der har været forsøgt at holde et koordinerende møde, de ”grønne organisationer” 

imellem, men dette blev aflyst grundet manglende tilmelding.

Tillægsregulativ:

Der har været møde i kommunen hvor landbrugets repræsentanter og BLF har været med. 

Arbejdet pågår stadig.

Vi har fået lov, af en landmand, til at få adgang til Ryå via en markvej mellem 

Søndergadebroen og Vester Starengvej.

Ny sportsfiskeren.dk:

Der er kommet ny hjemmeside for DSF. 

Evt.:

Skovsgårdebæk har fået fjernet nogle små naturlige spærringer. De store vandmængder har 

spulet fine gydebanker rene.

Generalforsamling:

Beretninger:

Husk at få beretninger klar til den 25. november.

Valg:



Jens Andersen, Martin Rubæk, Peter Kristensen og Samuel Sonne er på valg. Alle accepterer 

genvalg.

Budget:

Gennemgang af budget.

Se bilag 1

Lodsejerfesten:

Festen afholdes på Hallund Kro, menu osv. lægges på hjemmesiden. Underholdning er 

afklaret og sikret. Jens skriver til lodsejere og tager mod tilmelding.

Ny hjemmeside:

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe for at se på den fremtidige udformning af hjemmesiden.

Samuel nedsætter en arbejdsgruppe til formålet.

Dybetsgade:

Der er indhentet tilbud på plæneklipning og det er godkendt af bestyrelsen.

Der er afholdt møde med Freddy vedrørende inddragelse af jord. Freddy er blevet ramt af 

sygdom og har ikke meldt tilbage på dialogen. Dette er lovet når han er i bedring.

Vandplejeudvalg:

Den 10. oktober er der talt med Peter Holm vedrørende udsætning af smolt for 2018, samt 1-

års fisk. Dette er klar. 

Der er sat 1400 halvårs fisk ud i Stae bæk, september 2017. 

Jens og Gert har været til opstartsmøde med nyt dambrug (Magnus Hinzberg, Kistvad 

dambrug), den 2. oktober. 

Klaus Borup og Kjeld Brander har været til kursus i vandløbsrestaurering 29/9 og 1/10 i 

Silkeborg.

Den 19. oktober blev elfiskegrejet gennemgået.

Elfiskeriet den 28. oktober blev aflyst pga. vejret. Ny dag er aftalt til lørdag den 4. november, 

såfremt elfiskeformænd kan. 

Materialeudvalg:

Der er blevet lagt nyt tag på klubhuset. Der mangler 1 dag eller 1½ til afsluttende finish.

Juniorer:

Der kommer 3-6 stykker pr klubaften. Jens advokerer for opslag på skoler for at tiltrække 

flere juniorer.

Tur- og arrangementsudvalg:

Klubaftner pågår. 

Julefrokost er den sidste fredag i november. De første tilmeldinger er kommet.

Turen til Mariager blev aflyst grundet manglende tilmelding.

Kjeld Brander har foreslået at der fælles juletræer som arrangement 

Gydevandring den 9. december.

Blad- hjemmeside og lodsejerudvalg:

Deadline Gællespalten den 25. november. 

Ny hjemmeside vha sportsfiskeren skabelon prøves.

Økonomi:

Vedtagelseaf budget:



Vedtaget med rettelser.

Evt:

Der holdes landsdelsmøde for DSF den 15. november i Aalborg. Lars, Gert og Jens deltager.

Næste møde: mandag 27/11 kl 19:00

Peter er kagemand.


