
Referat bestyrelsesmøde BLF mandag den 24. januar 2022. 
 

1. Orientering siden sidst 

2. Generalforsamling. Hvor og Hvornår 

3. Lodsejerfest. Evaluering af sidste og hvordan tackles det i fremtiden. 

4. Kasser 

5. Vandplejeudvalg. Her med fokus på beretning og indkaldelse til møde. Folk på 

genopfriskningskursus samt Rene på kursus. 

6. Lodsejer/Materiale 

7. Junior 

8. Tur og arrangement 

9. Hjemmeside 

10. Vores lokaler. Hvor står vi ifht lejemål. 

11. Der skal som altid laves beretning fra det enkelte udvalg så start gerne op på 

dette allerede nu. 

12. Evt. 

 

Ad. 1: Der er indbudt til generalforsamling i SNR 1. marts.  

Der skal afhentes nye fiskeribetjent kort ved fiskerikontrollen i Frederikshavn. 

Landsdelsmøde DSF i Frederikshavn d. 16. marts. 

Ad. 2: Generalforsamling mandag d. 21. marts. Kl 19:00 i klubhuset. Samuel ligger på 

hjemmesiden. Formand (Steen), Junior (Peter) og Tur (Martin) er på valg. 

Steen uddelegerer forplejningen. 

Ad. 3: Fremmøde var ikke højt. Corona får skylden 

Næste lodsejerfest, enten 30/4 eller 21/5. Steen undersøger underholdning, 

musik, lokaler mm. 

Ad. 4: Brønderslev kommune har afsat kursusmidler for BLF, max 5347 kr. (bilag 1) 

Foreløbigt resultat for 2021 viser et overskud på ca. 25000kr. 

Dagkortssalg er stabilt, medlemstal i fremgang til ca. 270 stk. 

Udstyr til elfiskegrej er dækket med ca. 8000 og ny trailer fuldt betalt af 

fondsmidler. 



Ad. 5: Se bilag 2. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at myndighedskontakt foretages af 

formanden eller en, af formanden udpeget person. 

Ad. 6: Oprydning ved Kraghedesøen efter stormvejr. Der er lavet nye skilte 

vedrørende opdaterede fredningstider på gedder. 

Der skal lægges nyt stabilgrus på parkeringspladsen ved Kraghedesøen. 

Ad. 7: Peter ikke til stede/intet nyt. 

Ad. 8: Klubaftener er startet op igen.  

Der planlægges en småbådstur senere på året. 

Ad. 9: Intet nyt vedrørende hjemmesiden 

Ad. 10: Steen tager kontakt til kommunen 

Ad. 11: Husk beretninger inden den 26 februar. Sendes til Steen (formand@b-l-f.dk ) 

Ad. 12: Næste møde 28. februar. 
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