
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 29-1-2018. 

 

Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet d. 29-1-2018 kl. 19.00 i klublokalet. Lars tager også 

denne gang forsyninger med til kaffen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat samt underskrive referater, hvis der er nogle fra 2017, som ikke er 

underskrevet. 

2. Orientering: 

3. Generalforsamlingen: 

• Mad og drikke 

• Dagsordener. 

• Stemmesedler. 

• Beretningerne. 

• Valgene. 

• Vores forslag. 

• Regnskaber til uddeling 

• M.m. 

4. Vandplejeudvalget 

5. Juniorudvalget 

6. Materialeudvalget 

7. Tur- og arrangementsudvalget 

8. Lodsejer og hjemmesiden. 

9. Økonomi. 

10. E.v.t. 

 

 

Ad. 1: Alle underskrevet. Referat godkendt. 

Ad. 2:  Øster Brønderslev Sparrekasses Fond har fået en ”tak for hjælpen” hilsen. Se bilag 1 

Frederikshavn Lystfiskerforening har opdateret deres udvekslingskort. 

I forbindelse med biomanipulation af Klokkerholm Møllesø er vi blevet spurgt om vi 

vil hjælpe med opfiskning af skaller, enten med garn eller el. 

Der er meldt 10 til lodsejerfesten. 

Ad. 3: Carsten står for smørrebrød. 

Samuel printer dagsorden. 

Samuel  sender beretning til Jens (kopi fra GS) 

Bestyrelse og suppleanter på plads. Revisorer klargøres tirsdag (30/01) 

Vedrørende forslag, står Samuel for visning på projektor. 

Lars står for regnskaber. 



Ad. 4: Alle strøgne moderfisk er sat ud den 10. januar. Kun en død i dambrug.  

Der er spurgt til transportomkostninger fremover. Umiddelbart ikke noget problem 

for dambruger. Vedr. kursus i kørsel med levende fisk, pris 2500,- plus moms, inkl. 

mad. Endagskursus. Der kan spares ca. 1000 kr. per bevis ved at gøre det igennem 

vores dambruger. 

Ad. 5: Intet nyt. 

Ad. 6:  Vedrørende græsslåning i Dybetsgade, kommunen er kontaktet. De kommer med en 

pris. Der skal søges en pris på opretning af sokkel i dybetsgade, samt udvendig 

udbedring (maling osv) 

Ad. 7: Intet nyt. 

Ad. 8: Ny hjemmeside under bearbejdning 

Ad. 9: Freddi er enig med bestyrelsen i det stillede forslag vedrørende Dybetsgade. 

Ad. 10: Vi ses til Generalforsamling. 

 

 

 


