
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 14. maj 2018.05.06. 
 
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 14. maj 2018 kl. 19.00 i klublokalet. Rasmus 
tager kage med. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 
2. Orientering: Udlægning af grus, Fiskevand i Lindholm å. Hallund Kro og musik, 

naturrådsmøde, Gydebanker i Stae Bæk m.m. 
3. Dybetsgade og plantning af hæk. 
4. Materialeudvalg: Skilte til fiskevand opstrøms Enggårdsbroen m.m. 
5. Vandplejeudvalget: Udsætningerne, reparation af el- grej, e.v.t. aftale om el- fiskeri hos Per 

Pedersen og Jan Ulrik, el- fiskeri efter bækørreder m.m. 
6. Juniorerne: Referat af majturen. 
7. Hjemmeside og lodsejerudvalg 
8. Tur- og arrangementsudvalg 
9. Økonomi. 
10. E.v.t. 

 
Ad. 1: Godkendt 
 
Ad. 2: Lodsejerfest 2019: 2. marts. Hallund kro og musik er bestilt. Underholdning er endnu 

ikke klaret. 
25-26 april blev der lagt grus ud i Hallund å ved Kjølskegård. I alt udlagt 200 tons 
grus.  
Fiskevand i Lindholm å, Indtil nu kun ved Niels Pedersen. Vi har hjulpet med 
ansøgning vedrørende sandfang. 
Naturrådsmøde: Alle er enige om at opretholde de spredningskorridorer der er der 
for dyr og planter. Enighed om øget vedligehold af disse men ikke enighed og flere 
korridorer. Svar sendt til kommunerne i Vendsyssel. 
Gydebanker i Stae bæk. Aalborg kommune har spurgt om vi vil hjælpe med 
ansøgning om penge til grus. Det vil vi godt. Kommunen vil også gerne have vores 
hjælp til udlægning, men det kan/vil vi ikke honorere. 
Idrætssamvirke har holdt generalforsamling. Se bilag 1. 

 
Ad. 3: Betaling for salg af jord i Dybetsgade er faldet og salget er afsluttet. Freddi ønsker 

Ligusterhæk. Der er typisk salg af hækplanter omkring uge 36. Freddi kontaktes om 
dette af Rasmus. 

 
Ad. 4: Det er ikke sikkert vi må sætte P-skilte op, men derimod et logo af fisk med BLF på er 

derimod lovlig. 
Der er blevet skilt væk ved Kraghedesøen, ”fiskeri kun med licens/fiskekort”. Bænken 
i skuret er forsøgt flyttet, skal boltes fast igen. 

 
Ad. 5: Fiskerikontrollen kontaktet vedrørende fejl i udsætningsplanen og korrekt 

dambrugsangivelse. 
2. maj blev der sat 1-års ud. 16600 stk. udsat. DTU-AQUA adviseret. 
22. maj skal der udsættes 12900 stk. yngel. Mødested: Vandtårnet kl 17:00. 



JUNIORER KØRES HJEM EFTER ENDT UDSÆTNING 
12. september er der udsætning af 600 stk. halvårs i Stae bæk og Gåser bæk 1200 stk 
halvårs fisk. 
Der er to medlemmer der har kursus til kørsel med levende fisk. Instruktionsmappe 
og skema ligger i klublokalet. 
Vedrørende reparation af el-fiskegrej: Der er aftalt reparation af udstyr med Elektro-
gruppen. 
Der el-fiskes den 27/10/2018 fra Jerslevbro til Søndergade. Der skal søges tilladelse 
til færdsel ved Per Pedersen og Jan Ulrik. 
Der el-fiskes den 17/11/2018 fra Øster Hjermitslev til Mana såfremt det er 
nødvendigt. 
Der udsættes ”store” bækørreder den 6. juni. 
Vedrørende el-fiskeri efter bækørreder skal der søges tilladelse relevante steder. Der 
foreslås omkring Kjølskegård til Hallund. 

 
Ad. 6: Majturen: Der var ca. 30 fremmødte. Det gav i alt et lille underskud på ca. 300 kr. 

Referat ligger på hjemmesiden. 
20. maj afholdes der lystfiskeriets dag, også ved Kraghede sø. 
Der er afleveret en stor dynge bøger til klubben; der påtænkes at investere i en reol 
til disse. 

 DVD afspiller er færdig. Der købes en ny. 
 
Ad. 7: Hjemmesiden kører derud. Lodsejere er endnu ikke kontaktet 
 
Ad. 8: Der er arrangeret havbars tur sidst i juni (22/6). Dagen efter er der arrangement for 

nye medlemmer (23/6). Havørreddagens planlægning er endnu ikke påbegyndt. 
 
Ad. 9: Økonomi: Det går godt. 
 
Ad. 10: Der forsøges at lave en ”grusbande”. Der forsøges at lave hold til hverdage i 

arbejdstiden samt et hold til efter aften/arbejde. 
  
 Næste møde: 25/6. 

Martin har kage med. 
 


