
Referat af bestyrelsesmøde d. 23-9.2019. 
 

Samuel Sonne havde sendt afbud. 
 

1. Godkendelse af referater: 
Referaterne af bestyrelsesmøderne d. 1-7 og d. 19-8-2019 godkendte. 
 

2. Orientering: 
D. 5-9-2019 blev der holdt møde med Carsten Frederiksen og Asger Nielsen fra Brønderslev 
Kommune, Thorkild Keldsen og Mogens Ingemansen fra DN samt Bent Andersen, Samuel 
Sonne og Jens Andersen fra BLF. 
Kommunens folk oplyste, at efter de store opgravninger overholder Ry å nu regulativerne. 
Herefter blev man enige om, at miljøtilstanden i åen nu skulle være et fokuspunkt. 
Kommunen vil sammensætte en gruppe, som skal komme med forslag til miljø-
forbedringer i åen.  
BLF fand,t at vedligeholdelsen af åen var en stor hindring for opfyldelse af 
vandrammedirektivets målsætninger for åen, som skal være opfyldt senest i 2027. BLF 
oplyste endvidere, at det er bedst, at kommunens egne folk vedligeholder vandløbet i 
stedet for at det sker ved udlicitering. Hvis man alligevel ville udlicitere, bør der være nogle 
helt præcise og strenge krav i licitationsbetingelserne, så miljøkrav bliver opfyldt. 
Der blev endvidere diskuteret, hvordan kommunen reagerer overfor privates ulovligheder 
ved åen. 
Det oplystes, at der var aktindsigt i ”sager ud af kommunen”, men det var der ikke i interne 
notater. 
Endelig blev der drøftet, hvordan man kunne komme plastikforureningen i Ry å til livs. 
 
D. 12-9-2019 blev der afholdt møde med Danmarks Sportsfiskerforbund og de 
Nordenfjordske foreninger samt Naturfredningsforeningen. 
Man enedes om, at indbyde DN´s lokale folk til møde med miljøteams. Desuden kunne 
formændene for de to teams heroppe blive indbudt til møde med DN´ lokale folk, så vi kan 
drøfte, hvordan vi kan gøre bedst brug af hinandens kompetencer. 
Der er nu i DSF oprettet to miljøteams: Kattegat- Skagerak Nord og Limfjord Nord med 
henholdsvis Carsten Bregnhøj og Jens Andersen som skriverkarle.  
Der blev gennemgået resultatet af DSF´s undersøgelse af det frivillige arbejde, der lægges i 
foreningerne. Der bruges 60.000 frivillige arbejdstimer og 1,5 mill. kr. af egen lomme på 
arbejdet. 
 
BLF er af Øster Brønderslev Sparekasses Fond blevet tildelt 9000 kr. til hjælp til etablering 
af nedsivningsanlæg i Dybetsgade.  
Ønske fra Idrætshøjskolen om tilladelse til aktivitet med kanosejlads i Kraghede Søen 
afslået. 
Flere henvendelser om lov til at fiske signalkrebs i Ry å. BLF oplyste, at man ikke har 
kendskab til signalkrebs i Ry å. 
 
Bent forespurgte, hvordan BLF stillede sig ved henvendelse fra specialskoler o.l. om de 
kunne tage ud at fiske med deres elever. Praksis har været flydende fra at give tilladelse, 
når det var en engangstur til krav om medlemskab af BLF for de voksne, hvis man flere 
gange skulle ud med et hold af elever. 



 
 

3. Oprydning ved Kraghede Søen og i Dybetsgade: 
Bent slår stien rundt om søen i Kraghede. Trappen i Dybetsgade bliver lavet af Lars Bidstrup 
og Kjeldgård. Desuden fortsættes oprydningen i Dybetsgade. 
 

4. Hjemmesiden og lodsejerudvalget: 
Intet. 
 

5. Tur- og arrangementsudvalget: 
Havørreddagen vinterprogrammet blev gennemgået. Kunne SNR´s og BLF´s 
ørredkonkurrence slås sammen, så de ikke konkurrerer med hinanden? 
 

6. Materialeudvalget: 
Der er lagt spang ud opstrøms Sdr. Saltum og opstrøms Manna Mosevej. Græs trimmet ved 
Ø. Hjermitslev, Skuret i Kraghede er malet, og hullet ved hjørnet af skuret er fyldt op. 
Der er stadig behov for spang over en bæk på nordsiden af åen mellem Manna Mosevej og 
Ø. Hjermitslev. Flere spange er meget glatte. Behov for kyllingetråd på gangbrædderne. 
Bedre skiltning af vores fiskevand blev drøftet. 
 

7. Vandplejeudvalget: 
Der er for DTU Aqua udsat 2100 stk. ½-års fisk i Stae Bæk og Gåser Å. El- fiskemateriellet 
bliver gennemgået og testes. Bådene forbedres med højere gelændere og forskruningerne 
gøres mere ”netvenlige”. Der er lavet dokument til el-fisketilladelser hos Per Pedersen og 
Jan Ulrik, som Lars Og Claus forsøger at få underskrevet. 
 

8. Økonomi: 
På nuværende tidspunkt mangler der 90.000 kr. i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. 
stor nedgang i tilskud fra Idrætssamvirket og store udgifter til Dybetsgade, men også, at 
der endnu ikke er tilgået de normale indbetalinger til foreningen. 
Lars laver forslag til udvalgenes budgetter for 2020, som inden næste møde sendes til 
udvalgsformændene. Budgettet tages op på næste møde. 
Tilbud fra forsikringsselskabet Tryg afslået. 
På hjemmesiden er det svært at se, om medlemskabet af DSF er indeholdt i vores 
kontingentsats. Lars prøver at klargøre det. 
 

9. E.v.t. 
Næste møde afholdes d. 11-11-2019. Samuel tager kage med til de vansmægtende.  
 
 
Således opfattet. 
 
Jens Andersen. 
 
 
 
 


