
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 25-3-2019. 
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 25-3-2019 kl. 19.00 i klublokalet. Samuel skaffer 
føden. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 
2. Orientering: Lodsejerfesten, SNR,  
3. Endelig vedtagelse af kommissorierne. 
4. Tid og sted for lodsejerfest til næste år. 
5. Temaaften om juniorarbejdet. 
6. Juniorudvalget. 
7. Materialeudvalget: Søens dag m.m. 
8. Lodsejer og hjemmesiden. 
9. Vandplejeudvalget 
10. Tur- og arrangementsudvalg. 
11. Kassereren. 
12. E.v.t. 

 
Ad. 1: Godkendt. 
 
Ad. 2: Lodsejerfest lidt billigere i år grundet færre gæster. 

Der er afholdt møde i SNR. Spørgsmål vedrørende dagkortfiskeri til konkurrencer er 
nu ensrettet. Dagkort til SNR gælder for BLF vand og omvendt ved konkurrencer. 
BLF er blevet tilbudt at leje en sø i minivådområde for 10000 kr. årligt. Det har ikke 
interesse. 
BLF er blevet adspurgt af Knud Thing om vi vil holde et arrangement ved Kraghede 
søen for dennes ansatte, onsdag d. 22/5, 15-18. Godkendt. Avisen kontaktes af Jens. 

 
Ad 3:  Kommisorier godkendt. Reviderede udgaver lægges på hjemmesiden. 
 
Ad. 4: Lodsejerfest 2020, 7. marts. Der undersøges om Hotel Fønix i Brønderslev er en 

mulighed. 2. mulighed er Hallund kro. 
 
Ad. 5: Brøndersvev kommune kontaktet vedrørende kontakter til folk med speciale i 

juniorarbejde. Foreninger i Nordenfjordske samarbejde interesseret i at komme med. 
Der forsøges at aftale en dato for et fællesmøde. 

 
Ad. 6: Der laves grej og gøres klar til Majturen. Præmiebudget, 2500 kr. 
 
Ad. 7: Maskiner gøres klar til søens dag. Læskuret trænger til at blive malet på sydsiden.  
 Carsten vil forsøge om der kan gøres noget for græsslåning i Dybetsgade. 
 Dybetsgade trænger til en oprydning. 
 
Ad. 8: Intet nyt. Lodsejere forsøgt kontaktet uden held. Der forsøges fortsat at få de sidste 

tilladelser i hus. 
Der skal arbejdes videre med fangstindrapporteringen. 

 



Ad. 9: Moderfisk er sat ud igen, 8. februar. Der døde 8, 137 sat ud. Udsætningsplan fra DTU 
er sendt til dambruger så han kan holde overblikket over hvad og hvornår der skal 
udsættes. 
Møde afholdt 20. marts. Datoer for udsætninger, elfiskeri og vedligehold af grej er 
aftalt. 
 

 
Ad. 10: Der har været afholdt tur til Djursland, fin tur, ingen fisk. Der afholdes påskefrokost 

til påske i klubben. 
 
Ad. 11: Budgettet følges. Kassereren er glad. 
 
Ad. 12: Næste møde 29. april. 
 Peter har kage med. 


