
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6-1-2020. 
 

Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet mandag d. 6. januar kl. 19.00 i klublokalet. 
 
Med det bøvl, der blev omkring fjernsynsudsendelsen om vores el- fiskeri, har jeg mistet den 
sidste gnist af lyst til at fortsætte som formand for BLF. Jeg skal derfor meddele, at jeg ikke 
opstiller til formandsposten ved generalforsamlingen.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Orientering. Kongres i DSF. Repræsentantskabsmøde i SNR, Referat af bestyrelsesmøde i 

SNR. Vandrådsmøde i Limfjorden, m.m. 
3. Generalforsamlingen: Det praktiske, valgene, overgangsperioden? 
4. Lodsejerfesten 
5. Vandplejeudvalget 
6. Juniorudvalget 
7. Tur- og arrangementsudvalget 
8. Lodsejerudvalget- og hjemmesiden 
9. Materialeudvalget. 
10. Økonomi 
11. E.v.t. 

 
Ad 1: Godkendt 
 
Ad 2: Kongres i forbundet 14. og 15. marts. 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde SNR den 4 februar (bilag 1). Lars og Jens 
tager med, samt ny formand. 

 Referat af bestyrelsesmøde i SNR  bilag 2). 
Arbejdet i vandrådende er så småt gået i gang. MST holder info-møde i Aalborg den 
28. januar, Bent og Jens deltager. DSF holder infomøde den 25 januar, Jens deltager. 
Vedrørende lodsejerfest. Kuvertpris 300kr, musik og mad er klaret. Ingen 
underholdning. Vi mødes i klubhuset mandag 20. januar kl. 19 til frimærke og 
kuvertsammenlægning. 
Der er møde i ”vandråd for limfjorden” 13. januar, Jens deltager. 
Mads, Per og Lars har lavet forslag til 5 familiearrangementer (Bilag 3). 

 
Ad 3: Valgene: Jens stiller ikke op til genvalg. Samuel er foreslået som ny formand. 

Diskussion vedrørende forholdsregler såfremt der ikke kan findes folk til bestyrelsen. 
Der foreslås diverse personer der skal spørges om de vil stille op til valg som 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Stemmesedler tager Jens med 
Samuel står for IT. 
Carsten bliver spurgt om han vil sørge for smørrebrød, øl og vand. 
Dagsorden bliver printet og lagt på ”storskærm”. 

 
Ad 4:  Lodsejerfest. 

Se orientering (Ad 2). 
Placering af næste års fest skal der tages stilling til af den nye bestyrelse. 



 
Ad 5: Beretning er lavet. 

Dambruger er kontaktet. Der er strøget fisk. Kun 3 modne (sidst). Det forventes de 
resterende er klar meget snart (I denne uge) og bliver leveret tilbage. Der er ca. 10 
liter rogn strøget for nuværende. 

 
Ad 6: Intet nyt. 
 
Ad 7:  Årets første klubaften afholdes 7. januar. 
 
Ad 8: Intet nyt. Lodsejerkartotek bliver gennemgået i løbet af januar. Kartoteket bliver 

digitaliseret. 
 
Ad 9:  Vandmåler er genmonteret i Dybetsgade. Hytten ved Kraghede er blevet efterset 

efter nytår, ingen skader. 
 
Ad 10: Medlemsnedgang på 5 stk. 

Dagkortssalg på +15000 kr (inkl. havørreddag og majtur). 
Indtægter passer omtrent med det budgeterede. 
 
Underskud på i alt +61000 kr. Underskud er ca. 20000 kr større end forventet. 
Der er brugt ca. 18000 kr. på vedligehold af elfiskeudstyr. 
 
Kontingent foreslås hævet med 15 kr for seniorer, ungdom og pensionister. 
Gældende fra 01.03.2021. 

 
Ad 11: Næste møde 27.01.2020. 

Lars har kage med. 


