
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 1-7-2019. 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 1. juli kl. 19.00 i klublokalet. Lars Bidstrup er som 

suppleant indkaldt til mødet som hjælper med Vandplejeudvalget. 

Gert tager forplejning med. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet. 

Godkendt. 

 

2. Orientering: Helhedsplanen for Ry å. (Bent). 

Fokus har været/er på afvanding. BLF fokuserer på miljøet, men det er svært at trænge 

igennem. Skal afsluttes slut september og sammenskrivning sker oktober 

Det er primært landbrugets interesser der bliver fokuseret på. 

Det besluttes at der skal holdes møde med Carsten Frederiksen udenfor de ordinære 

møder. 

 

Diskussion vedrørende motorbådssejlads til Mejeribroen og om vi ønsker at lempe på det 

nuværende forbud. Der er ikke flertal for at ændre på dette for nuværende. 

 

Der er kommet invitation til juniorlederkurset. Åbent for alle, også ikke medlemmer. 

 

Information fra kommunen vedrørende mulighed for arrangementer for foreninger i 

samarbejde med biblioteket. 

 

Der laves opslag på hjemmeside og facebook om mulighed for hattebånd og synliggørelse 

overfor jægere, når vi fisker. 

 

3. Tiltag for at fremme antallet af juniormedlemmer: Emnet er: Bedre synlighed. 

Youtube videoer er meget effektive. Der bliver foreslået at kontakte ungdomsskolen og få 

assistance derfra. 

Tilbud til ungdomsskolen/ungdomsklub om fisketur for interesserede. 

”Reklamer” på skoler for foreningen. Lars Bidstrup har en kontakt på Hedegårdsskolen vi vil 

forsøge at overtale til at hjælpe. Jens Andersen og Ebbe Dissing vil fortsætte med dette. 

Færdige oplæg om dette til august. 

 

4. Juniorudvalget. 

Der holdes ferie nu. 

Der planlægges aktiviteter for efteråret. 

 

5. Vandplejeudvalget. 

28. maj blev der renoveret kar for yngel. 

Yngeludsætning 4. juni (ca. 12000 stk.), Regnskab sendt til DTU 7. juni. 

Der bør søges fonde for et foreningen kan få egne trailer (evt. Sparekassen Vendsyssel) 



Lars og Lars arbejder på dette. 

Der har været svamp i dambruget, men pga. hurtig behandling blev det ikke et problem 

(for vores fisk). 

 

6. Hjemmeside og lodsejerudvalg. 

Tjek ejerforhold for fiskevand opstrøms Jerslev bro 

 

7. Tur- og arrangementsudvalg. 

Vedrørende præmier til Havørreddagen. Martin bestemmer selv hvordan det fordeles ud 

fra den givne økonomi. 

 

8. Materialeudvalg 

Der er en oprydningsdag for Dybetsgade under planlægning. Trappe skal tilpasses omkring 

ny eltavle. 

 

9. Økonomi 

Der er pt. et estimeret underskud for 2019 på i alt 18-20.000 kr. 

 

10. E.v.t. 

Næste møde: 19. august. 

 


