
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 11-11-2019 
 
Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet mandag d. 11-11-2019. 
 

1. Godkendelse af referat. 
2. Orientering: Helhedsplanen for Ryå. Tilskud fra Ø. Brønderslev Sparekasses Fond. Ny 

arbejdsgruppe om fornyelse af Limfjordsbekendtgørelsen for Limfjorden m.m. 
3. Generalforsamlingen: Tid, valgene, e.v.t. oplæg til revidering af Særlige bestemmelser, 

Tidsfrist for udarbejdelse af beretningerne. 
4. Materialeudvalget: Dybetsgade og søen. 
5. Juniorudvalg. 
6. Tur- og arrangementsudvalget herunder evaluering af Havørreddagen. 
7. Hjemmeside og lodsejerudvalg. 
8. Vandplejeudvalget. 
9. Økonomi herunder budget.  
10. E.v.t. 

 
Ad 1:  Godkendt 
 
Ad 2:  Helhedsplan for Ryå. Arbejdet er afsluttet. Oplægget ligger nu mere op til en 

miljømæssig vinkel, men primært er stadig afvanding. Den endelige afgørelse ligger 
ved byrådene. 

 Tilskud Ø. Brønderslev Sparekasses Fond. 9000 kr, se bilag 1. 
Ny arbejdsgruppe om fornyelse af Limfjordsbekendtgørelsen for Limfjorden. Der ses 
på fredningsbælter, opstramning på garnfiskeri o.a.  
Kommunen spørger om BLF vil hjælpe med  el-fiskeri efter skaller ved Klokkerholm 
Møllesø. BLF vil gerne hjælpe 1-2 gange. 
Der er planlagt ”gydevandring” den 7-12, startende ved klubhuset kl 9.00. 
Der er indkaldt til landsdelsmøde ved DSF, onsdag 13-11-19, bilag 2. Jens og Lars 
deltager. 

 
Ad 3: Generalforsamling. 
 Mandag 03-02-20 
 Beretninger sendes til Jens inden jul. 

Peter stiller ikke op til genvalg, Martin stiller ikke op til genvalg, Samuel stiller op til 
genvalg. 
Bestemmelser vedrørende ”bag-limit” på 3 fisk diskuteres af bestyrelsen. 
Revidering af særlige bestemmelser tages der stilling til på næste møde. 

 
Ad 4:  Der er lagt spang ud opstrøms Manamosevej. Der er lavet et ekstra spang. Der er 

trimmet en sti ved Kraghedesøen. Oprydning i Dybetsgade er påbegyndt. 
 
Ad 5: Peter ikke til stede. 
 
Ad 6: Salg af fysisk tilmelding finder fra nu af sted ved sekretær. Bør havørreddagen 

afholdes i samarbejde med SNR??? 
 Sidste fiskedag er fredag. Der er suppe i klubben kl. 15. 
 Planlægning og tilmelding for julefrokost i gang (29/11) 



Ad 7: Indrapportering af fangster er bedre i år. 
 
Ad 8: Der er elfisket lørdag 2. november (59 havøredder + 8 bækørreder). Fiskerikontrollen 

er adviseret. Næste tur er 16-11. 
 
Ad 9: Budget 2020. 
 Der er et større underskud for 2019 grundet Dybetsgade og Lodsejerfest. 
 Budgetforslag for 2020 godkendt. 
 
Ad 10: Næste møde: 06-01-2020.  
 Peter har kage med. 


