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MØDE REFERAT 
 
Til: Bestyrelsen, Roland  
Kopi: N/A  
Fra: Steffen Skovgaard  
   
Emne: Bestyrelsesmøde den 2017.01.10 Februar 2, 2017 

 
Dagsorden for mødet var følgende: 
 

• Valg af mødeleder 

• Godkendelse/bemærkninger sidste referat 
• Nyt fra formanden 

o Makrelfestival 
• Nyt fra forbundet 

• Opfølgning på opgaver 

• Status på afholdte ture og arrangementer 
• Nyt fra udvalgene 

• Nyt fra kassereren 
• Generalforsamling 2017 

• Evt. 
o Tage mangler fortsat tilbagemeldinger fra ture, turvinder, årets torsk og ørred. 

 
Valg af mødeleder 
Bjarke blev valgt 
 
Godkendelse/bemærkninger sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 
Nyt fra formanden 

o Makrelfestival 
Peter og Bjarke har snakket med visit Odsherred og er blevet enige om at OSF tager 
sig af administrative opgaver, herunder kontakt til sponsorer og Fishtrip. Peter kigger 
ligeledes på hjemmesiden og Facebook ifb. Med festivalen. 
Der afholdes møde med Garmin, Purefishing samt Hondashoppen omkring 
festivalen. 
Der er en ide om at kontakte foreningen i Onsevig der har erfaring med 
fladfiskefestivalen på de kanter for at høre om deres erfaringer. 
OSF står for sponsorer og det fiskerelaterede dvs. indvejning etc. Med andre ord 
fiskeri fra start til slut på festivalen. 
Fishtrip håndterer alt vedr. økonomi og der skal indgås en klar aftale imellem OSF og 
visit Odsherred omkring økonomi på det kommende møde. 
 
 

Aktion Ansvarlig Deadline 
Indkaldelse til møde ift. Arbejdsopgaver og 
opsætning af festivalen samt få overblik over 
hvem der deltager fra OSF 

Bjarke 2017.04.01 

 
 

o Tissø medlemskab 
Møde i uge 7 i Høng hvor Carsten repræsenterer OSF. 
  

Nyt fra forbundet 
Forbundet er i gang med at forberede en digital platform. 
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Opfølgning på opgaver 
Ingen bemærkninger. Punktet tages op senere. 
 
Status på afholdte ture og arrangementer 
Tage mangler flere fangstrapporter så ligger du inde med en så få den sendt hurtigst muligt 
på mail eller SMS til Tage. 
 
Julefrokosten forløb godt med god deltagelse. 
 
Der har været enkelte vinteraftener som ikke har været programsat med begrænset 
fremmøde. 
 
Nyt fra udvalgene 

o Kanaludvalget 
Køge mede team holder åbent arrangement i kanalerne. 
 

o Småbådsudvalget 
Der skal findes en ny formand til GF idet Roland takker af. 
 

o Klubhusudvalget 
Der er indkøbt en ny grill til klubben. Der planlægges en arbejdsweekend når vi når 
foråret/sommeren. 
 

o Juniorudvalget 
Ingen bemærkninger. Der har ikke været aktiviteter i udvalget grundet manglende 
juniorer. 
 

o Vandplejeudvalget 
Der planlægges en å vandring når der kommer mere vand i åerne. Besked og 
invitation annonceres når det bliver aktuelt. 
Det anbefales af udvalget at lægge vejen forbi Holsteinsvejen ved Sandobberne og 
se på det flotte arbejde kommunen har lavet – Det er enormt flot! 
Der er etableret sandfang i Stenstrup løbet. 
Jan og Kalle har fået bemyndigelse til at færdes ved alle vandløb i Odsherred – 
Tillykke med det! Endvidere er de blevet opfordret til at deltage i de nye natur og 
miljø teams i kommunalt regi, hvor begge vil deltage, møderne vil finde sted i 
Kalundborg. 
 

o Tur- og arrangementsudvalget 
Intet nyt. 

 
Nyt fra kassereren 
Regnskabet er endnu ikke klart, men alt ser fornuftigt ud. 
 
Generalforsamling 2017 
Der informeres på hjemmesiden om GF og relevante informationer kan ligeledes findes her. 
 
Evt. 
Ingen bemærkninger 
 
Næste møde: 2017.03.21 


