
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 26-2-2018. 

 

Så gik generalforsamlingen jo godt. Vi mødes til det første bestyrelsesmøde d. 26-2-2018 kl. 19.00 i 

klublokalet. Jeg skal bede Jer tænke over, om I skal have lavet noget om på Jeres kommissorier. 

Hvis I ønsker det, skal jeg have de nye forslag inden d. 18-2-2018, så jeg kan få dem med til mødet. 

Hvis ikke der er nye forslag, vedtager vi blot at videreføre de gældende kommissorier uændret. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater også fra generalforsamlingen. 

2. Konstituering og fordeling af udvalgsposter. 

3. Kommissorier  

4. Orientering: El-fiskeri efter skaller. Møde med DSF m.m. 

5. Tur- og arrangementsudvalg, herunder lodsejerfesten. 

6. Vandplejeudvalget 

7. Juniorudvalget 

8. Hjemmeside og lodsejerudvalg. 

9. Materialeudvalget 

10. Kassereren 

11. E.v.t. 

Ad 1: Godkendt. 

Ad 2: Samuel Sonne er sekretær, Gert Kristensen er næstformand. 

 Fordeling af udvalgsposter: Fortsætter uændret. 

Ad 3: De eksisterende kommissorier vedtages uden ændringer, bortset for blad og 

hjemmeside. 

Ad 4: Gert og Jens har medvirket til el-fisketri i Klokkerholm Møllesø efter skaller som en 

del af biomanipulation af søen, i samarbejde med kommunen og Limfjordsrådet. I alt 

blev der fanget 137kg. 

El-fiskegrejet fungerer ikke optimalt, er sendt til service. Net er også slidt. Disse bliver 

også repareret. 

Der har været afholdt møde med DSF vedrørende Natur og Miljø grupper. Vi er nu i 

samme gruppe med de resterende nordenfjordske foreninger (Vandområde-

Kattegat/Skagerak). Såfremt der bliver lavet Vandrådsarbejde i Limfjorden, får vi en 

observatørplads eller lignende. DSF vil hjælpe os med at komme på kommunens 

mailliste vedrørende tiltag der kan være relevant for foreningens arbejde.  

Årsmøde i Nedre Ryå. Sammenslutningen har en sund økonomi. Der spørges om 

juniorerne kan komme til et arrangement med en tysk venskabsforening. Bilag 1. 

Vedrørende kursus for kørsel med levende dyr. DTU AQUA kontaktet og prisen er 

2500kr plus moms. Idrætssamvirke giver 75% tilskud. Sidste frist for tilmelding er den 

7/3. 

Ad 5: Til lodsejerfesten er der tilmeldt 127 personer, hvoraf 17 lystfiskere plus 2 gæster. I 

alt koster festen 59506kr. 



Til Sildebord tirsdag d. 27 bliver der 12 (plus det løse).  

Der er planlagt flere ture i løbet af året. 

Ad 6: Intet ny er godt nyt 

Ad 7: Per fra ”Skallen” kommer på besøg.  

Peter har været på speed-dating med kommunefolk og idrætsforeninger for at få 

flere juniorer med. 

Ad 8: Ny hjemmeside går live omkring 1. marts. Artikler sendes til Samuel. 

Ad 9: Der snakket med Lars og Kris vedrørende nye spang. Færdiggørelse af tag på klubhus 

påtænkes slut marts. 

Ad 10: Forsikringer ved Codan udløber 1. april, årspris 10328kr. 

Himmerlands forsikring, Concordia koster 7651 kr om året. Vi skifter til Copncordia. 

Der har været møde med Freddy. Den 1. april laves der overdragelsesforretning. 

Landmåler står for alt papirarbejdet. 

Ad. 11: Næste møde den 9 april. 

Gert har forplejning med. 


