
Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 29-4-2019. 
 
Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet mandag d. 29-4-2019 kl. 19.00 i klublokalet. Peter tager 
kage med. 
Jeg har indbudt ungdomskonsulenten Sofie Sandgren Birk til inden mødet at diskuterer 
mulighederne for at lave en god seminariedag, hvor vi kan få idéer til, hvordan vi kan skaffe flere 
juniormedlemmer til vores forening. Derefter holder vi vores bestyrelsesmøde.  
 
Dagsorden: 

1. Møde om juniorseminar. 
2. Godkendelse af referat. 
3. Orientering. 
4. Vandplejeudvalget. 
5. Materialeudvalget. 
6. Tur- og arrangementsudvalget. 
7. Lodsejer og hjemmesideudvalget 
8. Juniorudvalget 
9. Kassereren 
10. E.v.t. 

 
Ad. 1: Næste møde aftalt til 20. maj i klubhuset. Ungdomskonsulent kommer med oplæg. 

Junior og ungdomsarbejde er prioriteten. 
 
Ad. 2: Godkendt.  
 
Ad. 3: Der er sat 8000 smolt ud i Østerå, både af os og Nordjysk Lystfiskerforening. Vi har 
aftale med DTU, ikke NL.  
Der er bestilt Lodsejerfest til Hallund Kro, 7. marts 2020. Musikken er også bestilt. 
Generalforsamling i idrætssamvirke. Oplæg omkring søgning af fondsmidler. 
Der er aftalt arrangement med Knud Thing ved Kraghede sø den 22/5 fra kl 15. Søen ”lukkes” i 
tidsrummet fra 15-20. Orientering på hjemmesiden. 
Forslag: Klapborde til klubhuset i stedet for de ekstra borde der fylder. Lars finder en pris på disse. 
 
Ad. 4: Udsætningsplaner er sendt til fiskerikontrollen. Udsætningsplan for Nedre Ryå er 
også sendt. 2 medlemmer har været på genopfriskningskursus i el-fiskeri i Silkeborg. 
Fiskerikontrollen påpegede manglende skemaer/opgørelse for udsætning af smolt, dette er nu 
bragt i orden (10. april). 
 
Ad. 5: Der er lagt stabilgrus på p-plads ved søen. Der er bygget en ny bro samt repareret 
gammel bro. Der er ryddet op i diverse gamle tønder og andet skrald.  
Der er observeret motorpram ved Grønborgsbro. 
Der mangler spang omkring den sprængte bro. Samuel finder lodsejer. 
Der er observeret utroligt meget plastik i Ryå. 
 
Ad. 6: Martin ikke til stede.  
 
Ad. 7: Lodsejereaftaler opdateret. 
 



Ad. 8: Der er fisket aborrer, sild og planlagt hornfisk. Majturen er klar til weekenden. 
 
Ad. 9:  Intet ny er godt nyt 
 
Ad. 10: Næste møde 20. maj (møde med konsulent) 
 Næste ordinære bestyrelsesmøde 27. maj. 
 Jens har kage med. 


