
Referat bestyrelsesmøde 14. juni 
 

1. Siden sidst. Indkøb af grej. Idrætssamvirket. Ol 
2. Materiale. Herunder Kraghede og tilgængelighed. Klubhus maling 
3. Junior. Planlagte arrangementer 
4. Tur/arr Konkurrence med SNR. Pigeklub 
5. Hjemmeside og facebook 
6. Vandpleje. Udsætninger. Elfiskeri evt afprøvning af nyt grej 
7. Økonomi 
8. Generalforsamling/Lodsejerfest Hvordan, hvornår og hvor 
9. Evt. 

 

1. Siden sidst 

a. Der er indkøbt nye elektrode-ringe i en større størrelse end den vi har i dag. Ø60.  

b. Det undersøges yderligere om vi skal have en større generator 

c. Der har været møde i idrætssamvirket og her var der en pulje penge, som vi evt. kunne søge. 

Der arbejdes på en ny model for, hvordan pengene skal fordeles i samvirket. Det skal ikke 

længere være på baggrund af de unge, men også de gamle.  

d. Det overvejes om der skal etableres en Kvindeklub – Her kunne puljen fra samvirket søges.  

2. Material 

a. Thomas Ori har spurgt om vi kunne gøre noget for at folk ikke kørte så stærkt på vejen langs 

Kraghede søen. Teknisk forvaltning er blevet kontakt og de vil ikke gøre noget, men vi fjerner 

de træ på vores jorde, som skygger for udseendet. 

b. Bent trimmer søen inden at juniorerne har fisketur derude d. 1 juli.  

c. Den tømmerflåde, som ligger ved søen konverteres om til en flydebro 

d. Der laves en arbejdsdag d. 17 juli – hvor der skal laves: 

i. Klubhuset skal males udvendigt 

ii. Hækklipning i Dybetsgade 

iii. Græsslåning 

iv. Opsætning at pæle, som skal markere, hvor vi har fiskeret.  

v. Morgenmad i klubben og frokost ved fiskevandet.  

3. Juniorer 

a. Peter har været rundt med plakater om sommerens fisketure med SNR 

b. Der afholdes sommerfiskertur ved Kraghede Søen 1. juli 

c. Peter og co. Har været i Serritslev fiskepark og hjulpet Røde Kors med et arrangement for 

udsatte familier.  

d. Formanden for beboerforeningen i Vrå har kontaktet foreningen og spurgt om de må komme 

og fiske i Kraghede søen. Det har de fået ja til, men vi vil selv stå for salg af øl/vand og pølser.  

4. Tur og arrangement 

a. Fiskekonkurrence afholdes d. 28-29 august fra 15.00 til 15.00.  

i. Der er vagt 



ii. Lørdag 15.00 -18.00 

iii. Søndag 8.00 – 12.00 

iv. Søndag 12.00 – 15.30 

v. Der vil være pattegris til de første 50 der kommer mellem 14.00-15.00 til pladsen i 

Birkelse 

vi. Præmiesummen i hver kategori er sat ned til 2000, netto.  

b. Et medlem har kontaktet vedrørende en junior tur til Storåen i september. Det arbejdes der 

videre med.   

c. Link til hjemmesiden sendes til bestyrelsen. Passage vedrørende laks i vores fiskevand fjernes.  

5. Vandpleje 

a. Udsætning af 16.600 1 års fisk – Udsat af Carsten d. 10 maj  

b. Udsætning af 12.900 yngel d. 11 maj – Udsat af Jens Andersen 

c. Udfyldt skemaer og sendt til DTU Aqua 12. maj 

d. D. 14 september udsættes ½ års  

i. 600 i Stade bæk 

ii. 1.500 i Gåse Å 

6. Økonomi 

a. Det går godt. Vi har penge på bogen, især da corona har gjort at vi pt ikke har afholdt 

lodsejerfest 

7. Lodsejer / Generalforsamling 

a. Hallund Kro er reserveret 6. nov. Menuen bliver julefrokost agtig. Indbydelser udsendes efter 

sommerferien 

b. Generalforsamling afholdes efter sommerferien.  

 

 

 

 

 


