
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 3-9-2018. 

 

Hermed dagsordenen til bestyrelsesmødet, som blev flyttet fra d. 20-8-2018 til mandag d. 3-9-

2018 kl. 19.00 i klublokalet. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering: Grødeskæringen, Møde om sæler i vandløbene, Signalsystem ved Knud Thing 

repareret, 2 møder med DSF, Helhedsplan for Ryå m.m. 

3. Behov for udsendelse af nyhedsbrev i papirudgave? 

4. Materialeudvalg: Søens dag. Slåning af stier langs åerne. 

5. Hjemmesiden: Hvem fører kalenderen? 

6. Juniorudvalg. 

7. Tur- og arrangementsudvalg. 

8. Vandplejeudvalg: ½-års udsætningerne. 

9. Kassereren. Problemer for nogle at bruge hjemmesiden til at melde sig ind i foreningen. 

10. E.v.t. 

 

Ad. 1:  

Godkendt (14/5 og 26/6) 

Ad. 2:  

Brønderslev har skåret 2 gange, Jammerbugt har skåret 3 gange. 

Der er gravet brinker på nordsiden fra Øster Hjermitslev til Nørreåens udløb. Kommunens 

embedsmænd siger det ikke er dem. 

 

Der er givet tilladelse til at regulere sæler i Karup å. Når det er undersøgt maveindhold i nedlagte 

sæler kommer der yderligere information.  

Der er set sæler så langt oppe som Søndergadebroen. 

 

Vedrørende Signalsystem ved Knud Thing. Det er gået i stykker, men er også repareret.  

 

DSF har indviteret til møde i Vejle vedrørende DSF´s formænd for vandrådsarbejdet i 2017 (Jens 

deltager) 

Der er også inviteret til endnu et møde om samarbejde foreninger imellem i Himmerland samt 

evaluering af vandrådsarbejdet. (Jens og Samuel deltager) 

 

Der er nedsat arbejdsgruppe for Jammerbugt og Brønderslev kommuner vedrørende Ryå. Der er 

ikke store forventninger til udfaldet i positiv retning for fiskeriet. Der er udtrykt ønske om at 

”presse” eller ”teste” lovgivningen vedrørende vandløbslov og regulativer. Det ønsker BLF ikke at 

medvirke til. 

 

Gennemgang af rapport fra Orbicon vedrørende opmåling af Ryå. Der ligges op til at Ryå skal 

opgraves/gøres breddere fra Mana til syd for Sønder Saltum broen. 



 

Lørdag den 22. september holdes der et møde med de andre lokale foreninger (Liver, Uggerby og 

Frederikshavn), om de kan få adgang til det dambrug vi benytter. 

 

Rasmus Hougesen ønsker at stoppe i bestyrelsen til generalforsamlingen. Per Tofting stopper i 

Nedre Ryå med øjeblikkelig virkning, men Ole Troldborg overtager efter Per. 

Ad. 3:  

Skal der laves et nyhedsbrev. Der er stemning for at lave et nyhedsbrev, der udsendes per e-mail 

2-4 gange årligt, eller efter behov. Alle opfordres til at melde ind til et sådant nyhedsbrev. Martin 

og Samuel står for det. 

Ad. 4:  

Der trænger til at blive slået græs ved Kraghedesøen. Diverse broer ved søen er meget 

slidte/ødelagte. Jens spørger Carsten om han vil se på broerne.  

Ad. 5: 

Der er lavet en Google kalender på hjemmesiden for aktiviteter. Medlemmer har mulighed for at 

få mail advisering ved oprettelse af arrangementer samt dagen før arrangement. Hvis man ikke 

selv ønsker at opdatere kalender med indhold kontaktes samuel. 

Ad. 6: 

Juniorerne er startet op igen. Der kommer 3-4 pr gang. Kalender bliver opdateret. Der afholdes 

Naturens dag den 9. september.  

Ad. 7: 

Niels Lynggaard har fanget krebs i Lindholm å og vil høre om Juniorer kunne være interesserede i 

at prøve som arrangement. Han holder foredrag den 11. december. Havturen bliver aflyst for i år. 

Der laves diverse klubaftener med spinnerbyggeri og lignende. Alle arrangementer føres på 

kalender. Samuel opretter havørreddagen på fiskekort.dk samt kortsalg ved Kiosken.  

Ad. 8: 

Regnskabsskema for udsætning af yngel er lavet og sendt til DTU-AQUA. Der udsættes halvårsfisk 

den 12. september.  

El-fiskegrej bliver gennemgået (og repareret) i denne uge. 

Der skal findes et nyt medlem i vandplejeudvalget efter Kris´ dødsfald. 

Ad. 9: 

Vedrørende problemer med indmeldelse i forening. Kun 1 har kontaktet kasserer. 

Medlemstal ca 212-213 stykker. Fiskekortssalget i år har ikke været overvældende. 

Ad. 10: 

Næste møde mandag den 15 oktober kl 19:00 

Peter har kage med. 


