
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 15-5-2017. 
 
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 15-5-2017 kl. 19.00 i klublokalet. Jens tager forplejning 
med. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 
Godkendt 
 

2. Orientering. 
Der er kommet tilskud til nyt tag på klubhus, i alt 30000kr. Bilag 1 
 
Limfjords vandråd er i gang. 1. møde afholdt. DSF har lavet egen lokal gruppe for Limfjorden. DSF 
har holdt møde på Vingstedcentret hvor arbejdet med vanplanerne blev gennemgået. 
 
Kommunen har afholdt møde med Orbicon. Fra Jerslevbro og til Manna har tiltag reel effekt i 
forhold til afvanding. Kommunen tager stilling til hvilke tiltag der skal tages. 
I forbindelse med manglende grødeoptagning er der et samarbejde på vej mellem BLF, BL, Dansk 
familiebrug, Landbo nord og DNF om en klage til kommunen. 
 
DTU mangler mandskab til hjælp i uge 33 eller 34 til elfiskeri i de små bække. 
 
Vedrørende Dybetsgade. Det vil koste ca. 3500kr at få sat skelpæl. 
 
Naturmødet i Hirtshals: Endelig afklaring af mødetidspunkt og sted for juniorer.  
 
Der er kommet en forespørgsel om brug af flydering i åen. Det er ikke ulovligt i forhold til BLF. 
 
Der har været møde i idrætssammenvirke……………………… intet brugbart, bilag 2. 
 

3. Endelig godkendelse af kommissorierne. 
Godkendt, bilag 4 
 

4. Tag på klubhuset. 
De indledende mål og planlægning påbegyndes og fortsættes. 
 

5. Materialeudvalget 
Spang til Klausholmå er snart på plads. 
 

6. Tur- og arrangementsudvalget 
Afholdt fluekast kursus af 2 omgange. 
Næste arrangement: ”Fang flere ørreder” d. 24 juni 
Der bliver arrangeret en tur efter havbars til Skagen. 
 

7. Blad, hjemmeside og lodsejerudvalget 
Lavet folder til Naturmødet Hirtshals. 
Bukkejagt annonceret på hjemmesiden og Facebooksiden. Hænges op i klublokalet. Skilt hænges op 
på dæmning ved Knud Thing. 
Deadline Gællespalten 23. maj. 
Dagkortsalg ved kiosken. 



Vedrørende lodsejerfesten. Peter Spørger Hallund kro hvad de skal have for et lignende 
arrangement. 
 

8. Juniorudvalget. 
Majturen afholdt, fremmøde under middel. Såfremt dette fortsætter fremadrettet, skal vi overveje 
om Majturen i sin nuværende form skal bevares. Arrangementet gav et underskud på ca. 1900kr. 
 
Lystfiskeriets dag ligger på søndag. Nye juniormedlemmer får en stang ved tilmelding på dagen. 

 
9. Vandplejeudvalget 

Der er sendt indberetning om elfiskeri i Ryå, 2016, til Fiskerikontrollen.  
Der er lavet udsætningsplan for udsætning af smolt i Nedre Ryå, også sendt til fiskerikontrollen. 
Der er foretaget mundingsudsætninger af smolt i Ryå og flere vandløb. I alt 34300 stk. 
 
I forbindelse med transport af levende dyr over 65km skal et eller flere medlemmer erhverve sig et 
certifikat til transport af levende fisk. Der er et weekendkursus sidst på året hvor dette kan 
erhverves. Dette ligger efter elfiskeriet er afsluttet. Alle bedes undersøge om de kender nogen med 
et sådant certifikat. 
 

10. Økonomi 
Det går. 
 

11. E.v.t. 
Næste møde mandag den 26. juni. 
Gert står for kage. 

 
 
 


