
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 27-5-2019. 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27-5-2019 kl. 19.00 i klublokalet. Efter aftale 

tager Lars kage med. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. (Husk referaterne skal på hjemmesiden). 

2. Siden sidst: Arrangement med Knus Thing, Temamøde i Hjallerup m.m. 

3. Evaluering af mødet med Sofie Birk. Hvilke tiltag skal vi gå i gang med? 

4. Juniorudvalget. 

5. Vandplejeudvalget. 

6. Materialeudvalget. 

7. Tur- og arrangementsudvalget. 

8. Lodsejerudvalg og hjemmesiden. 

9. Kassereren. 

10. E.v.t. 

Ad. 1: Godkendt (hjemmeside opdateret). 

Martin Rubæk ikke tilstede. 

Ad. 2: Vedrørende observeret plastik i Ryå. Medlemmerne skal opfordres til at indberette fundet 

plastik fra wrapballer i Ryå, til bestyrelsen. Dette gøres der opmærksom på, på 

hjemmesiden. 

Arrangement med Knud Thing var en stor succes.  

Temamøde i Hjallerup vedrørende motion og om hvordan man får folk til at røre sig. Jens 

Andersen deltager. 

Der er indkaldt til møde om Helhedsplan for Ryå, den 12. juni. 

Ad. 3: Evaluering af mødet med Sofie Birk, vedrørende ønske om øget juniortilgang. 

Det blev besluttet at forsøge at øge andelen af familiemedlemskaber i foreningen. 

Lars Jakobsen er kontaktperson for det oprettede udvalg. 

 

Forslag: Der bliver lavet 4-6 familiearrangementer. Juniorer og familier kan deltage = 

medlemskab i forening. Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 

Inden der kommer ny formand for juniorudvalget, skal der ligge en handlingsplan for 

hvordan foreningen vil rette opmærksomhed mod juniorer fremadrettet. Dette kan gøres i 

forbindelse med bestyrelsesmøderne for resten af året. Ca. 30 minutter per gang. 

 

Foreningen skal have større synlighed lokalt.  

 

Der skal stadig arbejdes på at fange juniorernes interesse uden for 

familiearrangementerne. 

Ad. 4: Majturen afholdt. Omsætning på 2700 kr. Der er blevet fisket hornfisk i Limfjorden. Sidste 

tur inden sommerferien 



Ad. 5: Den 6. maj er der udsat 1-årsfisk, ca. 17000 stk. Fiskerikontrollen var med som 

observatører. 

Der er lavet regnskabsskema og sendt til DTU Aqua den 7. maj.  

Den 11. maj er der sat ”store” bækørreder ud, i alt 200 kg. 

Der er lavet nyt materiale til brug ved udsætning; kar og iltsystem. 

De gamle kar forsøges solgt til naboforeningerne eller andre interesserede. 

Ad. 6: Manglende skiltning, manglende spang og lignende. Medlemmernes hjælp til at gøre 

opmærksom på disse ønskes. Opslag på hjemmesiden. 

 

Ad. 7:  Martin ikke tilstede. 

 

Ad. 8: Hjemmesiden er blevet rettet lidt til mht indmeldelse og dagkortsalg. 

Ad. 9:  Intet nyt er godt nyt. 

Ad. 10: Bent spørger til om der må laves/ forsøges lavet et indslag med Robert Bedsted, tidligere 

ansat TV2 Nord. Laver outdoor udsendelser til TV2 Nord. Evt. sejle i kajak gennem Ryå og 

vise plastik. 

Lars Bistrup bliver inviteret til at deltage i bestyrelsesmøder med henblik på at overtage 

Gerts forpligtelser som formand for vandplejeudvalget. 

 

Næste møde 1. juli. 

 

Gert tager kage med. 


