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Dagsorden for bestyrelsesmødet var følgende:

 Nyt fra forbundet
 Makrel festival 2017
 Kakkelovnsrøret
 Evt.

Deltagere: Bjarke, Søren, Tage, Kalle, Peter og Steffen

Referent: Steffen

 Nyt fra forbundet

Bjarke informerede om nye tiltag i forbundet samt at der for resten af 2017 ikke skal betales
kontingent til DSF, hvilket betyder at de 2 sidste numre af sportsfiskeren er gratis. 
Bestyrelsen vælger at følge forbundets tiltag og tilbyder således nye medlemmer gratis 
medlemskab for resten af 2017, gældende for alle former for medlemsskab forudsat at der 
betales kontingent for 2018.

DSF sender muligvis 2 medarbejdere fra forbundet til makrel festivalen som en hjælp til 
OSF, endvidere vil forbundet hjælpe med at lave flyers og andet reklame materiale til OSF 
ifb. Med festivalen.
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Bjarke informerede om at forbundet har fornyet sig og er parat til at yde den nødvendige 
hjælp til foreninger i form af forskellige tiltag og opgaver med fokus på at fremme fokus på 
lystfiskeri samt foreningslivet.

 Makrel festival 2017

o Programmet er fastsat og meldt ud på forskellige medier.
o Der er på nuværende tidspunkt en stor tilmelding.

Bjarke og Peter har indtil videre indsamlet sponsorgaver for 95 TDKK, hvilket er utroligt flot.
Endvidere skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til Casper Jacobsen, medlem af OSF, for
den stor indsats han har ydet vedr. indsamling af grejpræmier fra forskellige leverandører.
Hvis makrel festivalen giver underskud har Visit Odsherred stillet 25 TDKK til rådighed 
således at OSF ikke lider økonomiske tab.
Det er af bestyrelsen blevet besluttet at der indkøbes et 4x8 m telt af foreningen til 
festivalen og fremtidige arrangementer. Visit Odsherred har ligeledes stillet i udsigt at de vil 
indkøbe 2 stk. 3x6 m telte til festivalen, som muligvis vil blive videregivet til OSF efter 
festivalen.

Der mangler 2 medlemmer af OSF til indvejning søndag fra kl. 11:00 til 13:30, indtil videre 
har Søren, Torp og Steffen givet tilsagn om at hjælpe, men er der flere der har mulighed for
at hjælpe, hører bestyrelsen gerne om dette.

 Kakkelovnsrøret

Bestyrelsen har læst oplægget fra Kakkelovnsrøret og vil i nærmeste fremtid følge op på 
dette og sende en tilbagemelding ift. De beskrevne punkter og forslag.

 Evt.
o Det blev aftalt at der afholdes indledende møde omkring næste års vinteraftener og 

tur program den 13. september fra kl. 19:00 til 21:00. Bestyrelsen opfordrer 
interesserede til at møde op denne aften, hvis der er forslag til arrangementer eller 
ønske om at være turleder/ansvarlig for et arrangement eller en klub tur.

o Grejauktion udsættes til et senere tidspunkt, hvor der er tid og overskud til at stable 
en sådan på benene.

o Bestyrelsestur; Der er stillet forslag om følgende 2 datoer, 9-10/9 eller 23-24/9. Der 
skal findes et sted hvor alle kan overnatte på Sjælland.

o Naturens Dag den 10. september. Det er blevet besluttet at OSF deltager i denne 
for at promovere OSF samt give information til interesserede i hvilke muligheder der
for at finde gode oplevelser ved havet og i åerne.
Kalle deltager i dette arrangement og han vil høre Sinnet og Karl Erik om de er 
interesserede, endvidere har Bjarke, Tage og Søren givet tilsagn om mulig 
deltagelse denne dag.

o Det er snart tid til den årlige sommerfest. Der annonceres på bloggen om tilmelding.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 10. oktober 2017 fra 18:00 til 21:00

Oversigt over opgaver
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Aktion Ansvarlig Deadline
Information om sommerfest på bloggen. Steffen 2017.08.09
Invitation til planlægningsmøde for 
næste års vinteraftener og ture.

Steffen 2017.08.09

Tilbagemelding til Kakkelovnsrøret. Bestyrelsen 
(Bjarke)

2017.09.15

Invitere Sinnet og Karl Erik til Naturens 
dag.

Kalle 2017.08.09
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