
Referat bestyrelsesmøde 15-06-2020 
1.      Orientering siden sidst 
2.      Udvalgene 
3.      Lodsejerfest. Hvor hvordan og tid 
4.      Samarbejdet med SNR omkring junior 
5.      Samarbejde med SNR om konkurrence 
6.      Kraghedesøen og karpefiskeri 
7.      Forhold og rygter omkring vedligeholdelse af ry å ved udmunding. 
8.      Evt 

 

Ad 1: Grønt råd i Brønderslev kommune er udskudt. 

 Der er givet to lodsejertilladelser til 2 gydebanker i Ryåsystem ovenfor Hallund. 

 Der er sat store bækørreder ud. 

  

Ad 2:  Økonomi: Der er talt med banken om investering i obligationer. Bestyrelsen godkender 

investering for kr. 100.000,00 i obligationer. 

Vedrørende service af maskiner ved Brønderslev Elektro, regninger gennemgås på næste 

møde. Der er pt 215 medlemmer i foreningen.  

 

Materiale og vedligehold: Der er trimmet græs ved Kraghede sø. Der er ingen 

tilbagemeldinger vedrørende manglende spang. Der er bygget et spang der er klar. 

Der laves ”fiskeri forbudt” markeringspæle til åen efter samme ”skabelon” som SNR. 

Der slås græs ved Kraghede sø igen inden den 29. juni. 

 

Juniorer: Indendørssæsonen er afsluttet for i år.  

 

Hjemmeside: Der er talt reklamer med Jægeren og lystfiskeren. De er interesserede. Betaling 

i form af sponsorpræmier. 

 

Tur og Arrangement: Der afholdes en ”åben klubaften” ved Kraghede sø tirsdag d. 30. juni. 

Mere følger på hjemmeside og Facebook. 

 

Vandpleje: 14. maj er der udsat 12900 stk. yngel. 16. maj er der udsat ”store” bækørreder, 

1100 stk. 18. maj er der udsat 16600 stk. 1-års. DTU er adviseret om disse udsætninger. 

Ad 3: Lodsejerfest: lørdag d. 13. marts 2021. Steen koordinerer musik og underholdning. 

 

Ad 4: Samarbejde SNR og juniorer. Der er lavet 4 ture til Kraghede, Haldager, Mejeriet og 

Haldager. 2 før og 2 efter sommerferien. Der adviseres på diverse SoMe. 

 

Ad 5: Samarbejde SNR og konkurrence. Sidste weekend i august. Lørdag kl 15:00 til søndag 15:00. 

Mere info følger. 



Ad 6: Karpefiskeri i Kraghedesøen. Dagkortsalget indikerer meget fiskeri i søen. Der forsøges at 

afholde et møde med karpefiskere for at høre om hvordan vi tilrettelægger adgangen til 

fiskeriet for dem. 

 

Ad 7: Ryås udmunding.  

Ifølge Jammerbugt kommune vil man i 2021 se på muligheder for at fremtidssikre Åbybro. 

Der er ingen umiddelbare planer om andet end diverse undersøgelser. 

 

Ad 8: Næste møde: 3. august 

 Peter har kage med. 


