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Dagsorden for bestyrelsesmødet var følgende:

 Valg af mødeleder
 Godkendelse af/bemærkninger til referat fra sidste møde
 Nyt fra formanden - Makrelfestival 2017
 Nyt fra forbundet - FZ/DSF møde 30 okt
 Nyt fra kasserer - Nyt fiskekort.dk - medlemspotal
 Nyt fra udvalgene
 Vinteraftner/turprogram
 Kakkelovnsrøret
 Event. herunder næste møde

Deltagere: Bjarke, Tage, Kalle, John, Nikolaj, Carsten (referent)

Valg af mødeleder 

John blev valgt som mødeleder.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

Nyt fra formanden

Makrelfestivalen er vel overstået. De sidste forhold omkring regnskab og samarbejdspartnere 
bliver afsluttet inden længe. Der tegner til at blive et flot overskud på ca. 30.000 kr.
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DSF har inviteret til dialogmøde om Fishing Zealand d. 30. oktober. Kalle sidder i panelet. Fra OSF
deltager Bjarke og Carsten i mødet.
Det er OSF’s holdning, at FZ i højere grad bør fungere som ”fødselshjælper” for konkrete 
aktiviteter, og lade de lokale foreninger få en større del af focus og omsætning.
Det er relevant at interesse sig for, hvor midlerne bliver fordelt mellem faktiske tiltag for bedre 
fiskebestande og PR-indsats for FZ/lystfiskerturisme.

Nyt fra kasserer

Forbundet indfører pr. 15. oktober nyt administrationssystem for medlemsregister og Fiskekort.dk. 
Carsten sørger for de nødvendige tilretninger af foreningens stamdata med læserettigheder til 
Bjarke og Peter, samt sikrer at kontingentsatser m.v. er korrekte.

På Fiskekort.dk er der mulighed for en bedre præsentation af forening og fiskevand. Carsten 
tilretter forslag til førstnævnte efter de indkomne bemærkninger. Bjarke kigger på præsentationen 
af kanalerne og vender tilbage til Carsten med evt. justeringer.
Med den foreliggende pris på salg af dagkort på Fiskekort.dk stiger OSF´s omkostninger fra ca. 5 
% til godt 20 % af den aktuelle omsætning. Carsten skriver til forbundet for at holde dem fast på 
løftet om at genoverveje prisstrukturen.

 

Nyt fra vandplejeudvalget

Der er offentligt arrangement d. 21. oktober i samarbejde med Grusbanden/FZ, Odsherred 
Kommune og Naturstyrelsen, hvor der bliver etableret gydebanker i Hulehøjløbet i Grevinge. 
Alle er velkomne; se bloggen.

Herrestrup-bækken er potentielt nyt ørredvand, hvor der i samarbejde med Vejdirektoratet 
etableres 3 gydebanker og udlægges 30 tons sten. Vejdirektoratet betaler alle omkostninger 
ved projektet.

Annebjerg Sørende – det planlagte omløb afventer myndighedsbehandling.

Onsdagsklubben har sagt ja til at hjælpe Peter Henriksen med elfiskeri – super!
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Småbådsudvalget

Der indføres på forsøgsbasis en ny ordning, hvor småbådsture planlægges med få dages 
varsel efter bl.a. vejrforholdene. Der er indkøbt præmier til brug på alle klubture med min. 3 
deltagende både. Turene annonceres via bloggen og en SMS-kæde for de interesserede.

Vinteraftener

Programmet starter i uge 43 og kører på onsdage. Tage/Steffen skriver programmet færdig i 
uge 42, og får det lagt på hjemmesiden.

D. 8. november er planlagt temaaften om småbådsfiskeri for begyndere og øvede. Bjarke og 
Peter står for arrangementet, som er åbent hus for alle interesserede – også ikke medlemmer.
Efter input fra Bjarke laver Carsten en plakat, som John vil opsætte et antal steder.

Kakkelovnsrøret

Bjarke skriver til Kakkelovnsrøret om at få flyttet mødet til d. 31. oktober. 

Evt.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 16. januar 2018 fra 19:00.
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