
Referat til bestyrelsesmøde d. 7-8-2017.

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag d. 7-8-2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
Referat 15/5 underskrevet.
Godkendt

2. Orientering:   
Dambrugssituationen: Dambruger er blevet alvorligt syg og dambruget står til at blive afhændet. I 
september får vi en afklaring hvem dambruget sælges til og derfra kan vi tage kontakten. Der er 
eventuelt yderligere 1 dambrug der kunne være interesseret (ved Lemvig) ellers kan vi måske 
konvertere til grusudlægning en enkelt sæson. 
Ål: Der skal sættes ål ud onsdag den 8 august, udsættes fra 6 både.
Lodsejerfesten: Der er kommet menu og pris fra Hallund Kro, bilag 1. Der er meldt afbud til Fårup 
Skovhus 
”Tyvfiskeri” ved Jan Ulrik: Der skal undersøges om vi stadig har fiskeretten i Ryå fra Vindmøllerne til 
Jernbanebroen.
Vedrørende privat erhvervet fiskeret hvor foreningen ikke har fiskeret. Intet problem i forhold til 
lovene. 
Vandrammeplan 2: Storedele af Ryå og hele Nørreå står som udpeget til at udgå af vandplanerne. 
Mere følger som sagen udvikler sig. Der er møde torsdag de. 9 august i Nørresundby. Der er 
møde/kursus i Vejle den 19. august, afholdt af DSF og DNF, til påklædning af opgaven i 
vandrådende.
Gydegrus: Der er 30.000 til gydegrus ved Kølskegård. Ingen maskinpenge. 
Forslag til nyt regulativ i Ryå: Der er lagt op til 3 gange grødeskæring om året i slyngede 
strømrender. Der er muligt at få lov at lave en 4. skæring. Grødespærren ved Nørreåens udløb i Ryå 
er lavet. 
Børneattester: Alle godkendt.
Der er lavet aftale om rengøring i klubhuset.
Der har været indbrudsforsøg i klubhuset men forsøget mislykkedes. Der var tiltvunget adgang til 
skuret, men intet taget. Det er anmeldt til politiet

3. Bladsituationen. Husk at alle skal skrive noget til næste blad. Deadline er 18. august.

4. E.v.t salg af grund i Dybetsgade. Se bilag 2. Peter og Lars taler med Freddi. Pris for 75kvm, 15000kr   
plus omkostninger. Hæk skal reetableres. Derefter tages der stilling til generalforsamling.

5. Tur- og arrangementudvalg. Havørreddagen
Præmier er købt.
Folder til ”Kiosken” laves. Der reklameres på sportsfiskeren.dk og lokalradio samt nordjyske.
Den 24 september lægges havørreddagen. De omkringliggende foreninger adviseres.
Vedrørende lodsejerfesten, tages kontakt til Gert Rubæk for underholdning.
Tur efter havbars planlægges ”på dagen” og interesserede adviseres via facebook, mail osv.

6. Materialeudvalget.
Vedr. tag på klubhus: Der indhentes tilbud og forløbig plan er sidste weekend i september. Det 
forventes at tage 2 weekender. Stillads forsøges lånt ved nabomurer.
Der er lavet spang til Manamosevej opstrøms norde side.
Vedrørende græsslåning i Dybetsgade. Kommunen forhøres om de vil slå græsset mod betaling 
eller evt en haveservice.



Der er blevet afholdt søens dag. 10 mand. Godt fremmøde og masser lavet.

7. Vandplejeudvalget
Der er afholdt møde i vandplejeudvalg. Planer for elfiskeri lavet. Der elfiskes den 18. november kl 
08:00 fra Nørreå til Mana by. Såfremt der skal fiskes igen gøres dette den 25. november fra 
Jerslevbro til Vindmøllerne. Fiskerikontrollen er informeret den 10. juli 2017. 
Der er kommet ny elfisketilladelse, med nyt dambrygsnavn, se bilag 3.
Den 14. august foretages der bestandsanalyse i de små bække. Kris og Gert hjælper. 

8. Blad, hjemmesiden og lodsejerudvalg.
Husk artikel til bladet. Deadline den 18. august. 
Der tjekkes op om Jan Ulrik har købt jord ved vindmøller til jernbanebro.

9. Juniorudvalg.
Besøg fra ”Skallen”. Der er lavet arrangementer 31. august og 7 september. Der annonceres i ”aktiv 
fritid”-tillæg i Oplandsavisen. 
Der er udarbejdet kalender for hele efteråret.

10. Kassereren
Økonomien er sund. 

11. E.v.t.
Der er givet mandat til at Martin kan udøve passende justits i facebookgruppen såfremt at debatter 
udvikler sig uheldigt. 
Tigerørreder i Ryå er der taget hånd om. Dette gentager sig forhåbentligt ikke. 
Næste møde 18. september

Martin er kagemand.

       


