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MØDE REFERAT 
 
Til: Medlemmer i OSF  
Kopi:   
Fra: Steffen Skovgaard  
   
Emne: Bestyrelsesmøde 20160517 Maj 18, 2016 

 
Mødedeltagere, fraværende i[ ]: Bjarke Knudsen, [Carsten Poulsen], Kalle Ludvigsen, 
[Søren Clement], [Tage Nielsen], Steffen Skovgaard, Peter Holst, Roland Sørensen, Jan 
Aggerholm 
  
Referent: Steffen Skovgaard 
 
Dagsorden: 

• Valg af mødeleder 
• Godkendelse/bemærkninger sidste referat 

• Nyt fra formanden 
• Nyt fra forbundet 

• Nyt fra kassereren 

• Opfølgning på opgaver 
• Status på afholdte ture/arrangementer 

• Nyt fra udvalgene 
• Evt. 

 
• Valg af mødeleder: 

Kalle meldte sig. 
 

• Godkendelse/bemærkninger sidste referat: 
Der var enighed i bestyrelsen om at godkendelse og upload på hjemmesiden af 
referater tager for lang tid. Det blev derfor besluttet at der må gå 7 dage fra et møde 
er afholdt til at referatet ligger på hjemmesiden og er godkendt. Der kan i løbet af 
disse 7 dage gives indsigelser eller kommentarer til referatet inden det lægges ud på 
nettet. 
 
Dagsorden til møder skal sendes ud i god til og senest 7 dage før mødet. Hvis der er 
input til dagsorden skal disse være mødeleder i hænde senest 8 dage før møde 
afholdelse. 
 

• Nyt fra formanden: 
Der er et godt samarbejde i bestyrelsen og tingene glider let med et smil på læben. 
 
Visit Odsherred er meget interesserede i at få informationer om de arrangementer 
der finder sted i klubben således at de kan reklamere for disse på deres egen 
hjemmeside ift. Natur oplevelser. 
 
Der er indkøbt AV-udstyr til klubben og dette skal installeres i nærmeste fremtid. 
Nærmere information omkring brugen af dette følger. 
Der er indkøbt en projektor, højtalere, lærred samt kabler og der vil således være 
mulighed for at tilslutte bl.a. Pc’er. Tak til Vig festivalen for støtte hertil. 
 

• Der kommer en del informationer fra kommunen og der var enighed om at disse 
videresendes med det samme i stedet for at der samles til bunke. Det er så op til den 
enkelte om han vil læse det eller ej. 
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• Nyt fra forbundet: 
Intet nyt at berette. 
 

• Nyt fra kassereren: 
Der er modtaget tilskud fra kommunen og der står således 120.000.- på 
hovedkontoen. Økonomisk hænger tingene sammen i foreningen og der er flere nye 
medlemmer der melder sig ind. 
Mht. indmeldelse fungerer www.fiskekort.dk rigtigt dårligt, idet der ikke bliver givet 
information til foreningen om hvem der har meldt sig ind. Den manglende information 
betyder at der ikke kan gives en ordentlig velkomsthilsen til de nye medlemmer. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Undersøger muligheder for 
at samle information op 
om nye medlemmer. 

PR og blop, blop (Peter) 2016.07.01 

 
• Opfølgning på opgaver: 

o SU v/Peter. SU er kommet på hjemmesiden den 2016.05.16, hvor der kan 
findes generel information om SU og de muligheder der er. Bookning af SU 
faciliteter kræver login. 
 

Emne Ansvarlig Deadline 
Information omkring login 
til SU faciliteter på 
hjemmesiden. 

Peter B Holst 2016.06.15 

 
o Folder omkring kanalerne opdateret på hjemmesiden. 

 
o Der indkøbes en nøgleboks til nøgler der skal bruges ved lån af SU faciliteter 

samt en nøgleboks med nøgle for adgang til AV udstyr. Nærmere information 
omkring nøglebokse følger. 

 
Emne Ansvarlig Deadline 
Information omkring 
nøglebokse og brugen af 
disse. 

Bjarke Knudsen 2016.07.01 

 
o Der indkøbes en 20” container som oprindeligt aftalt til brug for opbevaring af 

foreningens ting (herunder de forskellige udvalg). Container opstilles bag ved 
klubhuset. Der er afsat 12.000,- DKK til indkøb af container. 
 

Emne Ansvarlig Deadline 
Indkøb af container og 
afhentning af denne 

Roland Sørensen og 
Søren Clement 

2016.06.01 
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• Status på afholdte ture/arrangementer: 
 

o Småbådsture: 
Turen til Møn var en stor succes og bliver gentaget igen til næste år. Ud over 
det er de fleste ture blevet aflyst. 
 

o Der er flere der har efterspurgt om muligheden for at få en kalender. Kalender 
er lagt ud på hjemmesiden til ud print i Pdf. 
 

Emne Ansvarlig Deadline 
Print af turprogram og 
ophængning i klubhuset 
samt info på hjemmeside 
og Facebook. 

Steffen Skovgaard 2016.06.01 

 
 
o Odsherred open: 

Der var begrænset fremmøde til dette arrangement trods annoncering på 
nettet og i lokal avisen. Overskuddet var på 2700,- og der blev indvejet 1 
enkelt ørred. Planlægningen af arrangementet forløb godt og alt var på plads 
i god tid undtaget selve annonceringen i de lokale medier. Det blev besluttet 
at PR, blop blop betaler annonce udgifterne til arrangementet. Odsherred 
open afholdes igen næste år. 
 

o Lystfiskeriets dag 2016: 
OSF har deltaget ved LFD sidste år og i år og fremmødet har været 
begrænset til 10-15 mennesker. Vi har nu prøvet at deltage i 2 år og vil 
fremadrettet bruge tiden på andre aktiviteter idet der er flere arrangementer i 
maj måned. 
 

o Makrel festival 2016: 
Der har været afholdt møde med Nethe fra Visit Odsherred der melder ud at 
vi kan få lov til at arrangere hvad vi måtte havde lyst til. Det meste materiale 
til festivalen er på plads og det er enkelte detaljer der mangler at komme på 
plads. De enkelte udvalg skal byde ind med et oplæg til plancher omkring 
hvad udvalgene laver. 

 
• Nyt fra udvalgene: 

 
o PR, blop, blop: 

møde er afholdt i udvalget hvor 3 medlemmer var tilstede og fik sat flere 
opgaver i gang. Bl.a. arbejdes der på hvordan breve nemt kan sendes ud 
til medlemmer der ikke har opgivet mail adresse og derfor ikke kan 
kontaktes elektronisk. Der skal udarbejdes en bedre velkomsthilsen til nye 
medlemmer og foreningen skal havde hurtigere fat i disse nye 
medlemmer. 

 
Der er foretaget korrekturlæsning af hjemmesiden af Erik Nybro Olsen, 
hvorfor der skal lyde en stor tak til Erik for dette arbejde. Hjemmesiden er 
nu fuldt opdateret. 
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o Småbåds udvalget:  
Intet nyt 

 
o Junior udvalget:  

Der skal fokusreres på flere ture og færrere grej aftener. 
 

o Vandpleje udvalget: 
Anneberg sørende er fortsat i høring og der har været afholdt en snak med 
Gry og der er fortsat intet nyt i høringsvaret. Gry vil gerne stå inde for at der 
gives tilladelse til det videre arbejde med Anneberg sørende. Jan har indkaldt 
lodsejere til møde den 31/5 med fremvisning af en film samt forklaring på 
vandløbspleje uden brug af maskiner. 
 
Efter fiskedøden i efteråret har der været afholdt møde med kommunens 
naturteam, hvor der var enighed om at der kan laves et omløb ved søen. Der 
arbejdes med FZ om at lave et arrangement hvor der trækkes vod i søen for 
at se hvilken fiskebestand der er i søen. 
 
Projektet med Tuse å er underkendt og der arbejdse derfor ikke videre med 
dette. 
 
Granhøjen har sagt ok til at bæk 19 bliver åbnet. 
 
Stenstrup løbet er næsten færdigt, Long Niels mangler enkelte detaljer og 
sten. Der arbejdes på et samarbejde med FZ om udsætning af ørredyngel i 
Stenstrup løbet. 
 
Se endvidere hjemmesiden hvor Sinnet har lavet et indlæg omkring ørred 
yngel i de lokale vandløb. 
 

o Mose og kanal udvalget: 
Der er fremstillet kort med numre der skal bæres synligt ved kontrol af 
fisketegn (ikke det statslige). 

 
• Evt.: 

Vinteraftener skal med på næste bestyrelsesmøde, således at vi god tid kan 
planlægge hvad der skal være af arrangementer og indhold på vinteraftenerne. 
 
Er det muligt at vi kan afholde en grej auktions aften? Bestyrelsen snakker videre om 
dette. 

 
 

• Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde er 2016.09.20 kl. 19:00-21:00 

 


