
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 21-1-2019. 
 
Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet mandag d. 21-1-2018 kl. 19.00 i klublokalet. 
Bent tager kage med. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater. 
2. Orientering: 
3. Generalforsamlingen: Beretningerne, regnskabet, valgene m.m. herunder dirigent, 

forplejningen, nødvendige papirer, mødetidspunkt for bestyrelsen m.v. 
4. Lodsejerfest: Tidspunkt for udsendelse af indbydelser, kuverter, labels til kuverter, 

trykningen af indbydelserne m.v. 
5. Vandplejeudvalg: 
6. Juniorudvalg: 
7. Tur- og arrangementsudvalg: 
8. Materialeudvalg: 
9. Lodsejer- og hjemmesideudvalg: 
10. Kassereren: 
11. E.v.t. 

 
 
 
Ad 1: Godkendt 
 
Ad 2: Takkebrev fra ”Red Barnet” i forbindelse med en fisketur (bilag 1). 

2. februar holdes der planlægningsmøde med dambruger og de andre foreninger.  
Det er lovet at foreningen gerne vil hjælpe kommunen med el-opfiskning af skaller i 
Klokkerholm møllesø, såfremt det bliver nødvendigt. 
Der er møde i Nedre Ryå 5/2. Der skal afklares på skrift hvorledes regler for havørreddagen 
og konkurrence i SNR foregår i forhold til deling af fiskevand og dagkortsfiskere. 

 
Ad 3: Alle dagsordener, beretninger, forslag, lovændringsforslag samt regnskab vises med 

projektor og skal ikke printes. 
Gennemgang af regnskab for 2018 og budget 2019.  
Ændringsforslag fra Mads Birkholt. Juniorkontingent bør nedsættes til 100kr årligt, 
familiekontingent til 1000kr. Indtil situation/status ændres for juniorer, godkender 
bestyrelsen forslaget. På næste bestyrelsesmøde tages juniorproblematikken op. 

 Diverse suppleanter er gennemgået.  
Carsten køber forplejning, Jens tager stemmesedler med. Bestyrelsen møder 18:30. Dirigent 
er Tom.  
Forslag vedrørende pensionerede tidligere medlemmer, der ønsker at benytte klubhuset 1 
dag om ugen, kan årligt købe adgang til klubhuset (torsdagsklubben), en gang om ugen, for 
kr. 200.  

 
Ad 4: Lørdag 26. januar kl. 9:00 i klubhuset, laves der indbydelser til lodsejerfest. Print 175 stk + 25 

for gratister. Samuel skal tage kontakt til 4 lodsejere inden lørdag. 
 
Ad 5: Der er cirka 20 liter rogn i dambruget, og der er stadig lidt fisk der endnu ikke er strøget.  
 



Ad 6: Peter ikke til stede. 
 
Ad 7: Klubaftener kører stille og roligt. Fluebindingsdag sat i gang. 
 
Ad 8: Afventer dagsfrost. 
 
Ad 9: Reklamer på hjemmesiden. Der skal arbejdes videre med implementering. Prisleje som før. 
 
Ad 10: Gennemgang af regnskab og budget, se tidligere. 
 
Ad 11: Husk at benytte lokalradio for reklamer og arrangementer. 

Næste møde aftales på generalforsamling. 
 


