
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 9-4-2018. 
 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 9. april kl. 19.00 i klublokalet. Gert har proviant 
med. 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater. 
2. Orientering: Kongressen (Lars), Sandfang i Lindholm Å og Klokkerholm Møllesø (Samuel), 

Møde i Idrætssamvirket, Møde i Limfjordssammenslutningen, Kommende møde om sæl og 
skarv i Ryå. Møde m. kommunen om det mislykkedes projekt med åbning af de to bække 
øverst i Stubdrup bæk. M.m. 

3. Lodsejerfesten og beslutning om sted til næste år. 
4. Frasalget af jord i Dybetsgade (Lars). 
5. Vedtagelse af kommissoriet for hjemmesiden (Samuel). 
6. Juniorudvalget 
7. Tur- og arrangementsudvalget 
8. Materialeudvalget. 
9. Hjemmesiden og Lodsejerudvalget 
10. Vandplejeudvalget 
11. Økonomi 
12. E.v.t. 

 
Ad. 1: 
  Godkendt 
Ad. 2: 
  Kongres: Ændring i tilskud fra Tipsmidlerne.  
  Søren Rømer og Søren Pedersen blev indvalgt i bestyrelsen. 
  Der blev givet en miljøpris til ”De forhadte vandløb”. 
  Kontingenter for 2019 og 2020 forbliver uændret. Individuelt medlemskab koster nu 
  det samme som senior medlemskab. 
  Der var indlæg af forsker vedrørende juniorarbejde og hvordan man fastholder med- 
  lemmer. Det er vigtigt at børnene føler de lærer noget og der bliver stillet krav/  
  forventninger. 
 
 Klokkerholm møllesø: 
 
  Lindhholm å: 
 
  Møde i idrætssamvirke: Møde om forbedring af forhold for foreninger i Brønderslev 
  kommune. Der bør lægges vægt på almene foreninger og pensionistarbejdet.  
 Der tales om en hjemmeside hvor de enkelte foreninger kan lægge aktiviterter ind  
 for offentligheden. 
 
  Styrelsesmøde i Limfjordssammmenslutningen (Bilag 1): Diskusion om sæl og skarv- 
 problematik. Der er ingen offentlige instanser der vil tage ansvaret. BLF har 
  indbudt til møde mellem medlemmerne i SNR. Der er endnu ikke fundet en dato. 
 
  Møde med Brønderslev kommune om uheldig restaurering:  
 Alt er lukket til med sand på nær 2 gydebanker. Åen er 3 gange for bred. Der er  



 plantet vandranunkel, men de er sandet væk. Som det er nu, kan åen ikke opfylde 
 miljømålsætningen. Kommunen vil undersøge sagen. 
 
Ad. 3: Evaluering af lodsejerfest. 
  God fest, men prisen stod ikke mål med kvaliteten (selvom det ikke var dårligt!!) 
 Rigtig god opbakning fra de Østre Lodsejere. 
 2019 bliver Hallund Kro igen, men med revideret menu. 
  Vi forsøger at ligge festen den 2. marts 2019, Jens koordinerer og bestiller musik. 
 
Ad. 4: Vedrørende Dybetsgade: 
 Dokumentationen er klaret, afventer nu tinglysning. Alt går efter planen. 
 
Ad. 5: Kommisorium for hjemmesideudvalget: 
 Godkendt. Bilag 5 
 
Ad. 6: Juniorer: 
 Der bygges blink. Der er ikke den store opbakning/fremmøde. 
 Majturen er ved at være planlagt og klar til at lægge på hjemmesiden. 
 
Ad. 7: Tur og arrangement. 
 Fluebinding aflyst grundet manglende tilmelding. 
 Bådtur i Mariager fjord gav ikke fisk, men der var gode pølser. 
  Der arbejdes på ”Introduktion til nye medlemmer” arrangement.  
 
Ad. 8: Materialeudvalg: 
 Tagrender og vindskeder færdiggjort på klubhuset. Tagplader i vindfang og skur  
  udskiftet. 
  Søens dag kommer i slutningen af maj, først i juni. 
  ”Spang-udvalget” har været i gang med at finde ud af hvor der mangler spang. 
  Der skal laves et par P-skilte til ny parkering ved Ryå. 
 
Ad. 9: Hjemmeside og Lodsejer: 
  Der skal gøres opmærksom på jagt på hjemmesiden. 
  Der er ved at blive fremskaffet fiskevand i Lindholm å. 
 
Ad. 10: Vandpleje: 
  Der er uddannet 2 mand med certifikat til kørsel med levende fisk, 30. marts. Bilag 2* 
  Der er lavet indberetning af elfiskeri til fiskerikontrollen, 21. marts.  
  26. marts var der møde i vandplejeudvalget, se bilag 3.  
  27. marts er der lavet og sendt udsætningsplan til Nedre Ryå. 
  Fiskerikontrollen kontaktet, 3. april, vedrørende udsætning af smolt den 9. april. 
 Der er udsat smolt, i alt 45250 stk., se bilag 3. 
  Udsætningsplan, bilag 4. 
  Der er planlagt elfiskeri den 27/10 fra Jerslev Bro til Søndergade, og 17/11 fra  
  Øster Hjermitslev til Manna. 
  Vedrørende udsætning af bækørreder: Vandplejeudvalget gør opmærksom på at  
  udsætning af dambrugs-bækørreder bør ophøre. Bestyrelsen forudsætter at der  
   skaffes nok bækørredrogn af egen avl før udsætningerne standses. Målsætningen er  
  5l rogn. Bestyrelsen anbefaler at der elfiskes højere i systemet, inden gydninger 



  begynder. Disse tilladelser fremskaffes af vandplejeudvalget. Lars fremskaffer  
  adresser. 
 
Ad. 11: Økonomi udvalg: 
  Foreningen har skiftet forsikringsselskab til Concordia. 
 
Ad. 12: Evt.: 
  Næste møde: 14. maj kl. 19:00 
  Rasmus har kage med. 


