
Bestyrelsesmøde mandag d. 27. marts 2017.03.19. 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27-3-2017 kl. 19.00 i klublokalet.  

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat.  

Godkendt. Stavefejl, gadebander blev til gydebanker.  

2. Godkendelse af kommissorierne.  
Godkendt. Bilag 1  

3. Orientering:  
Lodsejerfesten. Ca 68 fremmødte foruden bestyrelsen.  
Vandråd. Jens er meldt til for Dsf for limfjordsområdet. Der er lavet et miljøteam for 
Vendsyssel.  
Dambrugssituationen. Vi har fået plads ved Kistvad dambrug. Der er lavet en 
samarbejdsplan, se bilag 2. Ingen større ændringer. 
Åbning af to vandløb. To rørlagte vandløb er blevet åbnet op. Pt arbejdes der ved 
Tveden. 600 fyldes med gydegrus for at jævne faldet.  
Styrelsesmøde i Limfjordssammenslutningen. Bilag 3 
Møde med landboNord. Der er blevet foreslået op lystfiskerne må komme med i 
landmændenes ålaug. Positive tilbagemeldinger, men intet fast endnu. 

4. Mødet med DTU Aqua d. 3. april kl. 17.00. 
Vi vil forsøge at aflyse arrangementet og istedet holde et møde med Finn Sivebæk 
vedrørende gydebanker og restaurering senere på året. 

5. Dybetsgade.  
Jens kontakter en landmåler for at få skelpæl sat, så vi en gang for alle kan få styr på 
skel mod nabo. 

6. Tur- og arrangementsudvalg. 
Klubaftner fortsætter indtil 9 maj. Der tur til Gjerrild klint 1. april. Ca 12 tilmeldte. 

7. Juniorerne. 
Vi bliver tilmeldt lystfiskeriets dag igen i år.  

8. Materialeudvalget.  
Der arbejdes med at få spang i klausholmå opstrøms lille kraghedevej. 

9. Lodsejerudvalg.  
Kørsel til nye ejere. 

10.Blad- og hjemmeside.  
Er er lavet forslag til folder.  

11.Vandplejeudvalget.  
Der er bestilt for 10000kr bækørreder ved Peter Holm.  
Der kommer 1400 halvårs fisk ved lejlighed i Stae bæk, i efteråret.  
Der er modtaget udsætningsplan for Ryå. Der sættes ikke længere halvårsfisk ud, men 
der udsættes 1000 ekstra smolt.  
Der udsættes for 20000kr smolt til snr. 
Der er sendt udsætningsskema til Peter Holm. 



12.Kassereren 
Medlemstal er 224 stk. Der er efterslæb vedrørende betaling for medlemskab. Dette 
plejer at rette sig. 

13.E.v.t. 
Næste møde mandag d. 15 maj.  
Jens tager forplejning med. 


