
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 15-10-2018.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 15-10-2018 kl. 19.00 i klublokalet. 

Peter tager kage med.

I samråd med suppleanterne begynder Bent Andersen arbejdet i bestyrelsen for 

Rasmus indtil generalforsamlingen. Rasmus stopper dog officielt først til 

generalforsamlingen, men Bent overtager dog arbejdet indtil da, dog uden 

stemmeret.

Rasmus, Bent og Jens møder kl. 18.30 til overdragelse.

Dagsorden:

⦁ Godkendelse af referat.

⦁ Godkendt.

⦁ Orientering: 

⦁ Bent Andersen begynder arbejdet med materialeudvalget. 

⦁ Nordenfjordske foreninger med i dambruget. Stort set alle fisk i de 

andres dambrug er døde. De er derfor nu kommet med i det dambrug 

vi benytter. Dambrugsejer synes det er en god ide. 

Kørsel med moderfisk vil dambruger ikke stå for (Gratis). Vi 

koordinere derfor el-fiskeriet, således at alle fisk fra alle foreninger 

kan hentes samme dag. Foreningerne deles ligeligt om betaling af 

kørsel (Frederikshavn, Liverå, BLF og Uggerbyå). Bilag 1.

Der koordineres udsætning og elfiskeri for 2019 for de 

nordenfjordske foreninger 14.01.2019. Se bilag 2

⦁ Opgravningerne i Ryå. 

Ryå er blevet gravet op/renset i henhold til regulativet.

⦁ Helhedsplanen for Ryå.

Der er indkaldt til møde i kommunen. Det lader til at være et 

betragteligt stykke arbejde.

⦁ Vandrådsmedlemmer til møde med DSF.

Jens og Samuel var til møde i Vejle vedrørende vandrådsarbejdet 

2017. Se bilag 3.

⦁ Der er givet pris på reparation af sokkel/fundament i Dybetsgade, 

samt facaderenovering. Pris 27500kr. Der ønskes at der laves en 

faskine for tagnedløb ude i haven. Jens undersøger ved kommunen 

om hvornår der skal laves separat kloakering.

⦁ Møde med DSF i Himmerland:

Møde om et samarbejde mellem foreningerne i Himmerland, ligesom 

det Nordenfjordske samarbejde. Både medlems- og ikke 

medlemsforeninger var inviteret.

Der blev lagt op til et større samarbejde også med foreninger der ikke 

er medlemmer.

BLF bliver dog stadig adspurgt såfremt Limfjorden bliver involveret.
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⦁ Møde i DSF:

Der er indkaldt til møde i DSF for formand og kasserer.

⦁ Generalforsamlingen: 

⦁ Generalforsamling afholdes mandag den 28 januar 2019.

⦁ Budgetforslag til kassereren.

Sidste frist for indsendelse af budgetforslag er 1. december

⦁ Valgene.

Rasmus, Gert og Lars er på valg:

Rasmus går af, bestyrelsen foreslår Bent Andersen.

Gert genopstiller.

Lars genopstiller.

⦁ Lovjusteringer. 

Ændringsforslag til love skal ikke længere på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. De skal blot godkendes på generalforsamlingen.

Ændringer gennemgået, bliver påført dagsorden til generalforsamling.

⦁ Tidsfrister for indbydelse til generalforsamling herunder beretninger 

til hjemmesiden. Indkaldelse til generalforsamling senest 3. januar. 

Beretninger sendes til Jens senest 1. december 2018.

⦁ Tur- og arrangementsudvalg. 

⦁ Evaluering af havørreddag. 

Tilmeldt 28. 30+ til indvejning. Indvejet 9 stk. fisk.

⦁ Lodsejerfesten. 

Der laves et maximum antal deltagere (120 stk eller lign.) Jens og 

Peter tager til Hallund Kro og aftaler detaljerne.

⦁ Klubaftener er startet op, se hjemmeside for program.

⦁ DSF afholder et spinnekursus i Ryå 2019 (Afholdes af Martin)

⦁ Juniorer.

⦁ Der er en junior afsted på juniorlederkursus.

⦁ Kalender lagt på hjemmesiden.

⦁ Hjemmeside og lodsejerudvalg.

⦁ Kan der uploades videoer direkte på hjemmesiden?!

⦁ Vandplejeudvalg.

⦁ Udsætning af ½ årsfisk i Stae bæk og Gåserå 

⦁ Elfiskegrejet er testet og virker.

⦁ Net og andet udstyr til elfiskeriet er gennemgået og klar til brug.

⦁ Materialeudvalg.

⦁ Kassereren
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⦁ Intet nyt fra vestfronten.

⦁ E.v.t.

⦁ Skal der betales dagkort på BLF vand for udefrakommende ved 

konkurrence i Nedre Ryå. Det aftales på møde med foreningerne i 

Nedre Ryå.

⦁ DN Har meldt Jammerbugt kommune for opgravning af Ryå i 

habitatsområdet paragraf 3 område, samt ekstra grødeskæring. 

Politiet har afvist sagen.

⦁ Næste møde 12/11. Lars er kagemand.
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