
Referat Betyrelsesmøde 10-02-2020 
Konstituerende bestyrelsesmøde. 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling. 

2. Orientering. 

3. Konstituering af bestyrelsesmedlemmer 

4.  ”Mappen” 

5. Vandplejeudvalg 

6. Materialeudvalg 

7. Tur og arrangement 

8. Lodsejer og hjemmeside 

9. Juniorudvalg 

10. Økonomi 

11. Miljø/politisk arbejde. 

12. Evt. 

 

Ad 1:  Referat ligger ikke klar. Godkendes på næste møde. 

Ad 2:  Der har været møde i Nedre Ryå. Der blev diskuteret mulighed for udvidet samarbejde om 

juniorer og konkurrence.  

Formand for DSF er afgået ved døden. 

Ad 3: Formand (valgt på generalforsamling) Steen Rubæk 

Kasserer (Valgt på generalforsamling) Lars Jakobsen 

Vandplejeudvalg: Gert Kristensen 

Materialeudvalg: Bent Andersen 

Tur og arrangement: Martin Rubæk 

Lodsejer og Hjemmeside: Samuel Sonne 

Juniorudvalg: Peter Kristensen 

 

Kommisorier bliver udsendt til næste gang af Samuel. Ændringer godkendes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Ad 4: Gennemgang af ”årskalender” for BLF. 

Der afholdes møde med dambruger den 15. februar, Jens Andersen og Lars Bisgård deltager, 

vedrørende årets udsætning. 

Diskussion vedrørende bækørredudsætning. Vi vil gerne sætte ”egne” fisk ud i stedet for 

”andre” fisk. Fruelund Dambrug kontaktes vedrørende afslutning af aftale om køb af 

bækørreder. Vi vil forsøge at købe egne overskudsfisk fra nuværende dambrug. 

Vandplejeudvalg kommer med et udspil til ophjælpning af bækørredbestand fra egen avl. 

 

”Børneattester” skal fornys. 

 

Vedrørende ”love”, Revisor suppleanter skal have ændret navn. 



 

Nabo til Kraghede sø, Thomas Nielsen, skal tilbydes jagt 1-2 gange om året ved Kraghede sø. 

Steen ordner det. 

 

Diskussion om antal af kontrollanter/fiskeriopsynsmand er for meget. Det ønskes reduceret 

til 4. 

 

Lars Bistrup får medlemskab betalt på linje med resterende bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 5: Udsætninger for 2020 under planlægning. Der er søgt fond om penge til trailer.  

Ad. 6: Der er fremsat ønske om markeringspæle hvor fiskeri ophører. Det besluttes at arbejdet med 

disse påbegyndes. 

Der overvejes om der skal laves ændringer på den måde hvorpå spang fastgøres. 

Ved Kraghede sø skal de 3-4 broer ved p-pladsen samt omkring bordene slås ofte, så de er 

familievenlige. Resten for lov at stå mere ufremkommeligt, dog med en tydelig sti. 

Ad 7: Der er påbegyndt at lave et design for plakat til fælleskonkurrence med SNR. 

Klubprogram er lavet for klubaftener forår 2020. 

Der planlægges et heldagsarrangement i ”Den Runde Pavilion” i efteråret 2020. 

Ad 8: Der kommer opdatering til hjemmesiden slut februar. 

Der planlægges møde med udvalgte lodsejere. 

Ad 9: Der er lavet en aktivitetskalender for juniorer. Nuværende aktivitetsniveau bibeholdes for 

nuværende. Der er lagt op til øget samarbejde med andre foreninger. Der undersøges om 

der skal laves arrangementer sammen med seniorerne/klubaftener. 

Planlægning af ”Majturen” er så småt i gang. 

Lystfiskeriets dag den 17. maj. 

Ad 10: Der er spurgt til om der kan laves årskort til Kraghede søen. Nedstemt af bestyrelsen. 

Skal medlemskab af Brønderslev Nærradio bibeholdes? Medlemskab afsluttes. 

Formand laver fuldmagt til Kasserer til forbundskongressen så der kan stemmes 

DSF inviterer til valgmøde inden kongressen (24/2). 

Kassserer har adgang til konti ved Nordjyske bank. 

For at undgå negative renter på konti forslås det at investere 100.000 kr i obligationer. 

Bestyrelsen godkender dette 

Ad 11: Vandråd fortsættes med at være besat af Jens Andersen og Samuel Sonne. 

Jens fortsætter i Limfjordsrådet. 

Bent Andersen sidder i udvalg i Jammerbugt kommune. 

Jens fortsætter i det grønne råd ”tiden ud”, hvorefter Steen Rubæk overtager. 

Ad 12:  Lodsejerfesten 2021. Der ligges op til at underholdning planlægges inden lodsejerfesten for 

2021 fastlægges. Der tales om andre løsninger. 

 Næste møde: mandag 16. marts 

 Samuel har kage med 


