
 

Referat bestyrelsesmøde 7-12-2020 
 

1. Orientering siden sidst. 
2. Gennemgang af de af Lars fremsendte bemærkninger til økonomi og budget i øvrigt. 
3. Beretningsgennemgang. 
4. Vandpleje 
5. Tur Arr 
6. Junior 
7. Materiale 
8. Sekretær 
9. Hvordan forholder vi os til lodsejerfest i coronatid. 
10. Dybetsgades vintersikring 
11. Evt 

 

Ad 1: Referat godkendt. 

Suppleant Lars Bistrup har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Ernst Kjelgård har hjulpet i vandplejeudvalget 

i stedet.  

Antallet af fiskeriopsynsmænd/betjente er blevet reduceret efter aftale i bestyrelsen. 

Der er udarbejdet et forslag til forvaltningsplan for ”havørred Limfjorden”. Lægges på hjemmesiden. 

Der har været møde i det ”grønne råd”. Møderne har ikke haft den store effekt og er mest snak. 

Idrætssamvirke har hævet tilskud pr junior. 

”Jysk Småbådsklub” har kontaktet foreningen for at høre om vi ville være med i en konkurrence hvor blf 

kan ”vinde” penge til udsætning. Foreningen har takket ja.  

Hvad gør vi ved generalforsamling i forhold til Coronasmitte. Udkast til skrivelse til hjemmesiden, se bilag 3. 

Lægges på hjemmesiden senest lørdag 12-12-20 

Ad 2: Der varsles kontingentstigning startende fra 2021, se bilag 1. Kontingenterne modsvarer DSF stigning. 

Der diskuteres om pensionistkategori skal fjernes. Dette bør diskuteres på generalforsamlingen. 

Budget for 2021, se bilag 2. 

Ad 3: Beretning sendes til formand inden jul. Gennemgang 11. januar. 

Ad 4: Elfiskeri: 2 ture. 84 havørreder og 9 bækørreder. Tilskud 18047kr fra DTU. 12l rogn på 46 fisk der er 

genudsat. 

Ad 5: Lukket pga. Corona 

Ad 6: Lukket pga. Corona. Der afholdes en tur inden jul. 

Ad 7: Grundet Corona ligger der stadig en tømmerflåde i Kraghedesøen. Sædet til bænken i skuret er væk. 

Ad 8: Se ovenstående for hjemmeside. 

 

 



Ad 9: Indbydelser til lodsejerfest udsendes som normalt, men festen flyttes til efteråret. Info (bilag 4) 

lægges på hjemmesiden. 

Ad 10: Der er lukket for vandet og vandrør er isoleret. 

Ad 11: Næste møde 11-1-21 


