
Ref. af Bestyrelses møde 19/9 -2016 kl.19 

 

Dagsorden: 

Valg af mødeleder: Bjarke 

Valg af Ref.            : Jan A. 

Tilstede: Carsten P; Peter; Roland; Bjarke; Kalle og Jan A. 

Fraværende: Steffen; Tage og Søren C. 

 

Nyt fra Formanden: 

• Makrelfestival:  

OSF indkalder til et evaluerings møde med VisitOdsherred, Gordon og OSF for en evaluering af den 

netop overstået festival. Fremtiden og formen for Makrelfestivalen ønskes også som punkt på dette 

møde. Peter og Bjarke deltager fra OSF og indkalder til mødet. 

• FZ: 

Snak om vægtningen af foreningen og FZ. 

 

FZ uge 42: Fiskeri i Lammefjordskanalerne i samarbejde med ProOutdoor. Steffen er tovholder 

/kontaktperson. Nærmere følger snarest. 

Nyt fra Forbundet: 

Intet udover det udsendte fra Bjarke. 

Nyt fra Kassereren : 

Kontingent:  

Der kommer ændringer fra forbundet omkring kontingent specielt for juniorer og ”unge”.  

På næste Best.møde tages punktet op, der skal opnås enighed om en indstilling til den kommende 

generalforsamling. 

Økonomien netop nu: 

Ikke de store udgifter. Kasseren er tryg ved tingenes tilstand ☺ 

 

 



Opfølgning på opgaver: 

Der er indkøbt 2 nøglebokse til div. Nøgler. Opsættes snarest. 

Der skal skiftes lås på Containeren. Ansvarlig: Søren C. 

 

Status på afholdte ture/ arrangementer: 

Vinteraften bliver i år på Onsdage, med start Onsdag den 26/10 Kl 19. 

Første Onsdag er opstart med hygge og info om den kommende tid. 

Tur- og arrangementsudvalget er ved at lægge sidste hånd på næste års program. Næste møde er Mandag 

den 26/9 , hvor det endelige program bliver klar ☺ 

Onsdags klubben er kommet i gang efter sommerferien- og der er fanget fisk ☺ 

Småbåds-og kystture er også i fuld gang med blandet resultater ;) 

 

Nyt fra udvalgene: 

Vandløbsplejeudvalget har ikke nogen større projekter til udførsel dette år, de er udskudt til næste år. 

Derfor ønsker udvalget at få overført 11.000,- kr. til næste års budget. Ok fra bestyrelsen til dette, skal 

vedtages på den kommende generalforsamling under budget. 

Moserne er fredet i April- Maj måned. Respekt venligst dette. Betaling til de enkelte lodsejere gennemgået. 

 Kortudsalgsteder vedr. fiskeriet Lammefjordskanaler, er alle betalinger gennemgået og fundet i skønneste 

orden. 

 

Evt. 

Vedr. nye medlemmer er proceduren gennemgået og div. aftaler er genopfrisket. 

Næste års Generalforsamlingen er fastsat til Fredag den 24/2 – 2017 kl 19:00. 

Der vil være spisning fra kl 18. 

Næste best.møde er Tirsdag den 10/1 kl 19:00 

 

Ref: Jan Aggerholm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


