
Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 18-2-2019. 
 
Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet mandag d. 18-2-2019 kl. 19.00 i klublokalet. 
Martin ordner forplejningen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 
2. Konstituering og nedsættelse af udvalg. 
3. Orientering:   Møde om vådområde ved Jerslev Bro. Repræsentantskabsmøde i SNR, Møde 

på dambrug. Udstedt 8 brugerkort til ”Tirsdagsklubben”. Tilmelding til lodsejerfesten. Klage 
over rengøring i klubben efter fluebindingsdagen. 

4. Juniorsituationen. 
5. Juniorudvalget. 
6. Tur-og arrangementsudvalget.  
7. Hjemmesiden og lodsejerudvalget. 
8. Materialeudvalget herunder fastsættelse af dato for: Søens Dag. 
9. Vandplejeudvalget. 
10. Kassereren. 
11. E.v.t. 

  
Ad. 1: Godkendt. I forbindelse med rognudmåling fik vi at vide at der er kommet 20l. Der er 

kommet i alt 10,5l rogn (grønæg). Ændret referat tages med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 2:  Gert er næstformand, Samuel er referant/sekretær. Bent Andersen overtager 

materialeudvalget. Bent Andersen og Samuel Sonne indgår i kontaktudvalget. Resterende 
poster fortsætter uændret. 

 
Ad. 3: Vedrørende Jerslev Bro. Der er afholdt 2 møder. Kommunen har været i kontakt med 

lodsejere på det givne stræk. Formålet er kvælstofreducering. Der er endnu ikke fastlagt 
præcist hvad der skal gøres, dog er der ikke stemning for en decideret sø løsning. Der 
arbejdes med jordfordeling.  

 Repræsentantskabsmøde SNR: Efter dødsfald er der kommet ny repræsentant fra 
Lindenborg å. Se bilag 1. 

 Møde på dambrug: Alle foreninger tilfredse med kørsel med moderfisk. Der er planlagt 
datoer for udsætninger af fisk. Vi skal selv stå for kørsel ved udsætning af småfisk. Der er 
planlagt elfiskeri for efterår 2019. se bilag 2 

 Brugerkort til klubben (pensionister): Der er 8 ud- og ”indmeldte”. 
 Rengøringsklage efter fluebindning. Taget til efterretning. 
 
Ad. 4: Juniorsituationen. Der kan tages kontakt til Spejderne og kommunen har en 

ungdomskonsulent for at afholde et inspirationsmøde. Der forsøges at lave et sådant møde 
i slut marts/ tidligt april. 

 
Ad. 5: Der fiskes aborre til marts. Der laves en artikel til Oplandsavisen og alle er velkomne.                         
 
Ad. 6: Kursus i Ryå fiskeri den 19. august (For medlemmer af DSF). Derudover afholdes der ”Fang 

flere fisk” som normalt. Der bliver en tur til Djursland den 16. marts. 



Ad. 7: Nye lodsejere kontaktet (Ikke alle endnu). Hjemmesiden passer sig selv indtil sæsonstart.                                                                                             
 
Ad. 8:  Søens dag: lørdag den 6. april kl. 9:00.                                                                                                           
 
Ad. 9: Der er lavet opgørelse over forbrug af iltflasker. Leje er for dyrt, ca. 5200 kr plus moms 

årligt. Vi har fået lov at låne en flaske af Brønderslev Elektro, mod at vi betaler ilt forbruget. 
 Møde med dambruger. Se bilag 2. 
 
Ad. 10: Der kan spares lidt på plæneklipning i Dybetsgade.                                                                     

 
 
Ad. 11: Næste møde 25. marts. Samuel tager kage med. 
 


