
Referat generalforsamling for 2021, 21. marts 2022 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretningerne på 

hjemmesiden). 
3. Regnskab og status. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Peter Kristensen og Martin Rubæk afgår efter tur. 

Modtager genvalg) 
6. Valg af  formand. (Steen Rubæk modtager genvalg) 
7. Valg af 2 suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Valg af 1 revisorsuppleant. 
10. E.v.t. 

 

Ad 1: Leif … valgt. 

Ad 2:  

Formanden: Det sociale i klubben har været præget af Covid, men klubben er nu startet op igen. 

Lodsejerfesten afholdtes ved jul, men intet stort fremmøde. 20. maj afholdes lodsejerfest 2022.  

Fiskeriet har været præget af få men gode fisk. Elfiskeriet gik godt. 

Arrangementer med SNR har været velbesøgt, specielt juniorarrangementer. 

Der er kommet nye folk ved kommunen, godt samarbejde. 

Læskuret ved Kraghedesøen er præget af ungdommen slider hårdt på inventaret. 

Der er kommet 23000kr ind i fondsmidler til elfiskegrej og ny trailer. 

Klubhuset er blevet malet. 

Tur og arrangement: Covid har præget mængden af arrangementer. Klubaftener er startet op igen 

og ture er planlagt. 

Vandpleje: Der er et ret stort arbejde med myndighedsindberetninger. Årets elfiskeri gik godt med 

rigeligt rogn. Der er kontakt til kommunen vedrørende arbejde med gydebanker. Der bliver sat 

”store” bækørreder ud for 10000kr, af egen avl. 

De største problemer med skarv er på de nedre stræk af Ryå. Der er samlet tilladelser for 

skarvregulering ind ved lodsejere på SNR stræk.  

Materialeudvalg: Observeres der ting der skal ordnes (spang/oprydning/o. a.) kontakt Bent på sms 

(se hjemmeside for nummer). 

Der udtrykkes ønske om at skraldespand kan tømmes oftere ved Kraghedesøen. 

Dybetsgade ser slidt ud. Der er forespørgsel om dør og vindue kan skiftes i Dybetsgade. 

http://www.b-l-f.dk/forside/foreningen/referater-bestyrelsesmoeder
http://www.b-l-f.dk/forside/foreningen/referater-bestyrelsesmoeder


Juniorudvalg: Der er håb at majturen kan gennemføres i år. Der kommer 3-5 stykker per gang, men 

er kun lige startet op. 

Hjemmeside: Smertensbarnet er stadig indrapportering.  

Der spørges om der kan laves en ”hjemmeside” med separat indrapportering. 

Husk at brug/opdater den interaktive kalender. 

Beretninger godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 3: Budget godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 4: Ingen forslag kommet. 

Ad 5: Martin Rubæk og Peter Kristensen genvalgt. 

Ad 6: Steen Rubæk genvalgt som formand. 

Ad 7: Jan Lund og Karsten Pedersen 

Ad 8: Søren Nielsen og Peter Kristensen 

Ad 9: Olfert Morvile 

Ad 10: Forslag om mere information løbende på facebook. 


