
 Refereret bestyrelsesmøde d. 20-2-2017. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 

Godkendt.  

2. Konstituering  
Formand er Jens Andersen og kasser er Lars Jakobsen, valgt. 
Næstformand er Gert Kristensen og Samuel Sonne er sekretær. 
Peter Kristen er formand for juniorudvalget, Martin Rubæk er formand for tur og 
arrangementsudvalgets, Gert er formand for vandplejeudvalget. 
Rasmus Hougesen er formand for materialeudvalget. 

3. Orientering 
Bækørredprojekt er aflyst indtil videre.  
Kursus i gadebander, to tilmeldte Keld Brander og Claus Borup. 
Kommunen har godkendt udlægning af gydegrus v Kjølske gård. 
Snr har holdt repræsentantskabsmøde, se bilag 1. 
Der er kommet svar fra DTU Aqua vedrørende dambrugssituationen, bilag 2 
Til naturmøde i Hirtshals den 20/5/2017 kan juniorerne komme mellem 10-12.  
Samuel laver folder der kan lægges frem til naturmødet. 

4. Lodsejerfesten  
Der er kun tilmeldt ca 45 til lodsejerfesten. Det er cirka halvdelen af hvad der plejer at 
være.  

5. Dambrugsskiftet.  
Der er 5 foreninger der vil slå sig sammen ved dambrug. Ialt fisk for ca 591000kr årligt. 
Arbejdet med at tale med dambrug påbegyndes tirsdag 23/2.  

6. Juniorer 
Der er har været fluebindingdsarrangement med Martin og værkstedet har været i brug. 
Tilslutning er ok, men der måtte gerne komme lidt flere. 

7. Tur- og arrangementsudvalget  
Der er fluebindingsdag lørdag den 25/2. 
Der er kysttur den 1. April.  
Facebook siden er lavet til facebookgruppe.  
Lørdag den 24 juni er der "fang flere fisk"-dag. 

8. Lodsejer og Hjemmesiden  
Der er ny ejer, Kristian Kristensen overtager Kristina Larsens ejendom efter dødsfald.  

9. Blad. 
Brønderslev elektro har opsagt sponsoraftale.  
Jægeren og lystfiskeren for annonce/reklameplads ved arrangementer på hjemmesiden. 

10.Vandplejeudvalget  
Der er genopfriskningskursus i elfiskeri i marts. Der er ingen tilmeldte i år. Der er bestilt 
for 20000kr smolt til Nedre Ryå.  



11.Materialeudvalget  
Søens dag påtænkes at ligge 22 april. Endnu ikke fastlagt. 

12.Kassereren 
Der laves et medlemskab der kører uden om foreningen der er tiltænkt ægtefælle for 
pensionister eller lign.  

13.E.v.t. 
Næste møde 27 marts.  
Lars er kagemand 

Peter tager kage med. 

Jeg regner med, at Carsten og Rasmus skal overdrage fra kl. 18.00. Jeg køber en gave til 
Carsten fra bestyrelseskammeraterne, som han skal have på mandag. Jeg regner med 75 kr. fra 
hver af Jer, hvis jeg ikke hører andet i løber af ugen. 

Hilsen 

Jens.


