
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 19-8-2019. 
Hermed referatet af bestyrelsesmødet d. 19-8-2019. Der var afbud fra Samuel og Lars B. 
 

1. Godkendelse af referat. 
Godkendelsen blev udsat til næste møde. 
 

2. Orientering: 
Åleudsætningen af 25000 stk. sætteål på ca. 15 cm var vellykket. 
Der bliver møde med DSF og de andre foreninger i team Nordjylland. d. 12-9-2019 i 
klublokalet fra kl. 17.00- 20.00. Samuel, Jens og Bent deltager fra BLF. Endelig dagsorden 
følger. 
Møde med Carsten Frederiksen og folk fra Teknisk Udvalg i Brønderslev d. 5-9-2019 kl. 
15.00- 16.30 i klublokalet.” DN- folk deltager. Fra BLF deltager Samuel, Bent og Jens. 
Det er et møde, som er kommet i stand på opfordring fra BLF. Det vigtigste på mødet er: 
Hvordan kommer vi videre med at bringe Ry å til at nå i mål med Vandrammedirektivets 
målsætninger inden 2025. Forskellige andre emner til mødet blev drøftet. 
Orientering om arbejdet i Dybetsgade. Nedsivningsanlæg kostede: 20625 kr. Understøtning 
af fundament: 22500 kr. Udlægning af stabilgrus ved Kraghede søen: 3005 kr. Beløbene er 
betalte. Der er søgt tilskud ved Ø. Brønderslev Sparekasses Fond på: 18000 kr. til 
nedsivningsanlægget. Der tages stilling til ansøgningen i september måned. 
 

3. Juniorudvalget: 
Juniorerne starter med klubaften d. 29-8-2019. (se i øvrigt kalenderen på hjemmesiden). 
Juniorerne deltager i DN´s: Naturens dag. Der sendes ingen deltagere på juniorlederkursus i 
år. 
 

4. Tur- og arrangementsudvalget: 
Kursus i DSF- regi med 5 deltager blev afviklet d. 19-8-2019. Martin stod for 
præsentationen af havørredfiskeriet i Ry å for 5 deltagere, som fangede nogle små 
havørreder. 
Der arbejdes med præmier til Havørreddagen. Når det er på plads, lægges programmet op 
på hjemmesiden i begyndelsen af september. 
Klubkalenderen lægges ind på hjemmesiden. Klubaftnerne starter d. 1. oktober. Der 
indbydes nogle juniorer. 
 

5. Materialeudvalg: 
Der lægges bro over bæk til Ry å opstrøms Sdr. Saltum broen. 
 

6. Vandplejeudvalget: 
Der sættes for DTU Aqua ½- års ørreder ud i Stae bæk og Øster å d. 12-9-2019. 
 

7. Hjemmesiden og Lodsejerudvalget: 
Intet. 
 

8. Økonomi: 
Intet. 
 

9. E.v.t. 
Næste møde holdes d. 29-9-2019. Samuel tager kage med. 
 
Jens Andersen. 
.  
 
 



       


