Referat fra Bestyrelsesmøde i OSF d. 11. december 2018
Deltagere: Bjarne Andersen (BA), Roland Sørensen (RS), Long Niels (NHJ), Jonas Christiansen
(JC), Niels-Erik Torp (NET)
1. Valg af dirigent – BA blev valgt
2. Valg af referent – NET blev valgt
3. Beslutning om opsætning af overvågningskameraer i klubhuset
Det blev besluttet, at der skal opsættes kameraer i forbindelse med tyverisikring. Forventet
pris 15.000 kr. Roland tager kontakt med Eiland og får etableret.
4. Administration mv. af fiskeri i kanaler og moser
Følgende punkter skal drøftes/behandles:
a.
b.
c.
d.

5.

6.

7.

8.

9.

Hvem vil påtage sig rollen som ansvarlig for ”Fiskeri i kanaler og moser”?
Ressourcer/personer til at forestå kontrol mv.
Regler for fiskeri i kanaler og moser
Udarbejdelse af kort og foldere vedrørende fiskeri i kanalerne, herunder evt.
oversættelse til engelsk/tysk/?
e. Ajourføring af oplysninger på foreningens hjemmeside og fiskekort.dk
f. Salg af dagkort udover fiskekort.dk
g. Kontakt (og besøg) til lodsejere og opfølgning på aftaler med disse
Der har været udfordringer med Fiskekort.dk. Er blevet løst.
Long Niels og Martin tager kontakt til lodsejere og sørger for de får de aftalte honorarer.
Der har været taget kontakt til ejer af Lynghus moserne. Punktet optages på dagsordenen til
bestyrelsesmøde d. 12. feb. 2019.
Status for arbejdet med planlægning af Makrelfestival 2019
Der er udsendt ”To do list” til aktivisterne. Der er aftalt møde med Visit Odsherred. Bjarne
og Niels-Erik deltager.
Planlægning af generalforsamling 2019 og fastsættelse af dato for afholdelse
Generalforsamling afholdes den fredag 22. februar 2019 kl. 19.00. Spisning KL 18.00 Stig
har påtaget sig opgaven med maden. Der skal indkøbes øl, vand mm. Generalforsamlingen
er hovedpunkt på bestyrelsesmøde d. 10. jan. 2019.
Udarbejdelse af ”Standarddagsorden”, der sikrer opfølgning på tidligere trufne
beslutninger
Til bestyrelsesmøder der afholdes efter den ordinære generalforsamling, vil dagsorden blive
opbygget på en sådan måde, at der kan ske løbende opfølgning på igangsatte
initiativer/aktiviteter mv.
Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til ordinær generalforsamling, og
kommende dagsordenspunkter
Der afholdes bestyrelsesmøder d. 10. januar 2019 kl. 18.00 og d. 12. februar 2019 kl. 18.00,
med forudgående spisning. Dagsordenspunkter fremgår af dette referat.
Hjemmesiden O-S-F.dk
Der har været udfordringer med bloggen på OSF-hjemmeside. Hjemmesiden er belastet af
den store mængde billeder og kører derfor ikke optimalt. Der er behov for en ny platform og
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en ny hjemmeside. Det undersøges om Danmarks Sporstfiskerforbunds model kan bruges.
Den er gratis.
Erik Nybro og BA deltager i DSF workshop i Vingsted d. 12. jan. 2019 vedrørende
hjemmesideskabelon. Refusion af kørsel sker efter statens takster og med refusion af
passager over Storebælt.
10. Betaling til TØS (Tuseå Ørredsammenslutning)
Henvendelse fra TØS vedr. manglende bidrag fra OSF fra 2016-2017 samt 2018. Der
overføres 2000 kr. for 2018 ASAP og tidligere regnskaber gennemgås for at sikre at der ikke
er betalt for 2016 og 2017.
11. Evt.
Øget samarbejde mellem skolerne, Fishing Zealand og OSF for at gøre eleverne mere
interesseret i natur og miljø blev drøftet, uden der fremkom nogen entydig konklusion.
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