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Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 10. juni 2020 

 

Deltagere: 
Bestyrelsen – Niels H Jensen (NHJ), Bjarne Andersen (BA), Preben Hansen (PH), Erik Nybro Olsen 

(ENO), Jonas Christiansen (JC) 

Suppleanter – Bo Andersen BOA), Afbud fra Roland Sørensen (RS) 

 

Mødet indledtes med at mindes vores mangeårige medlem Anders Brown, som er afgået ved døden. 

BA og ENO aftaler videre vedrørende aflevering/bestilling af bårebuket og mindeord på foreningens 

blog. 

 

Dagsorden/Referat 

Dagsorden 

1. Valg af referent – BA blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. feb. 2020 - Godkendt 

4. Klubhuset og forebyggelse af Covid-19 spredning ( https://politi.dk/coronavirus-i-

danmark/download-infografikker-og-plakater ) - BA sørger for at opsætte 

opmærksomhedsplakater på indgangsdør og opslagstavle. JC sørger indkøb af håndsprit til 

klubhuset, samt sprit til aftørring af berøringsflader. Der opsættes skilt på indgangsdør og på 

opslagstavle, der gør opmærksom på at der maksimalt må opholde sig 35 personer i lokalet. 

ENO foretager en opdatering af ”Det gule felt” på hjemmesiden. 

5. Opfølgning på generalforsamling 2020 
a. Godkendelse af referat ( https://ny.o-s-f.dk/wp-content/uploads/2020/04/Referat-fra-

GF-28.-februar-2020.pdf ) - Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

b. Evaluering af generalforsamlingens forberedelse og gennemførelse – Ingen særlige 

bemærkninger. Det var opfattelsen, at ”alt klappede som det skulle”. 

6. Status på budget 2020 
a. Kassereren oplyser om status – På nuværende tidspunkt ser forbrug contra’ budget 

udmærket ud. Det ser ud til der vil være en stigning i indtægterne fra dagkortsalg. 

Der gøres dog opmærksom på denne dagsordens pkt. 6. b. 

b. Indtægtstab som følge af aflysning af Makrelfestival og evt. muligheder for dækning 

fra ministeriel pulje administreret af Friluftsrådet – Der er budgetteret med en 

nettoindtægt på 25.000 kr. fra Makrelfestival. Grundet aflysning af denne, og dermed 

manglende indtægter, skal der udvises forsigtighed omkring forbrug. Lige så snart 

der bliver åbnet for ansøgninger til den af folketinget afsatte pulje, som administreres 

af Friluftsrådet, skal der ansøges om kompensation for indtægtstab som følge af 

aflysning af Makrelfestival. Oplysning vil tilgå formand, og ses på Sportsfiskeren.dk 

Se desuden pkt. 6.c. 

c. Aflysning/udskydelse af udgifter som følge af indtægtstab – Som følge af det 

forventede indtægtstab, udsættes opdatering/opgradering af hjemmeside og skiltning 

v. kanalerne.  

7. Status på fiskevande 
a. Lammefjordskanalerne – BA orienterede om ulovligt fiskeri og ulovlige garn, og 

kontakten til Fiskerikontrollen. 

b. Tissø – Tilretning af kortmateriale på hjemmesiden (se vedhæftede fil) – ENO har 

iværksat. 

c. Moserne 

i. Betaling mv. til lodsejerne – Der er afregnet med alle      for 2019 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoliti.dk%2Fcoronavirus-i-danmark%2Fdownload-infografikker-og-plakater&data=02%7C01%7C%7C2491aaf1404b4420934908d80b92e31b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272072788432344&sdata=TWREk7qF6oWGWXVTMjNiO%2B%2Fo2yY0bOOLFNDdxyz%2BjX8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoliti.dk%2Fcoronavirus-i-danmark%2Fdownload-infografikker-og-plakater&data=02%7C01%7C%7C2491aaf1404b4420934908d80b92e31b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272072788432344&sdata=TWREk7qF6oWGWXVTMjNiO%2B%2Fo2yY0bOOLFNDdxyz%2BjX8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fny.o-s-f.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FReferat-fra-GF-28.-februar-2020.pdf&data=02%7C01%7C%7C2491aaf1404b4420934908d80b92e31b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272072788432344&sdata=MnkM5Y1ssJq2wT96OLc6Tb6hPaOpuFc8F%2FYHeVvYtAs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fny.o-s-f.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FReferat-fra-GF-28.-februar-2020.pdf&data=02%7C01%7C%7C2491aaf1404b4420934908d80b92e31b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272072788432344&sdata=MnkM5Y1ssJq2wT96OLc6Tb6hPaOpuFc8F%2FYHeVvYtAs%3D&reserved=0
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                                ii.      Ændring af kortmateriale vedrørende parkering Nyropmosen (se 

vedhæftede fil) – ENO har iværksat. 

                                  iii.      Udbygning af fiskeplatform v. Lynghusemosen – Der afsættes et 

rammebeløb på 2.000 kr. til udvidelse af gangbro/platform v. Lynghusemosen. 

Beløbet finansieres via det i budgettet afsatte beløb på konto ”Bufferpulje til 

udvalg og aktiviteter”, hvor der er afsat 5.000 kr. i 2020. NHJ er tovholder. 

8. Kort status for arbejdet i udvalgene 
a. Tur- og arrangementsudvalget v. PH – PH orienterede om aflyste og gennemførte 

arrangementer. Det blev konstateret, at der fortsat mangler en opdatering af 

beskrivelser mv. i Turkalenderen, PH kontakter Jan Olsen herom. 

b. Vandplejeudvalget v. BA – BA orienterede om de udsætninger der er gennemført af 

OSF indenfor Odsherred Kommune, og de udlægningsarbejder der er blevet 

udført/udføres. 

c. Klubhusudvalget v. RS – Punktet udsættes grundet afbud fra RS. 

d. Makrelfestivaludvalget v. NHJ – Der blev forespurgt, om Den Gyldne Hane, 

Kattegatkøbmanden og Marianne-F var blevet orienteret om aflysningen. NHJ 

undersøger. 

9. Drøftelse af den generelle status for foreningen, herunder, 
a. Tilslutning til arrangementer – Der udspandt sig en længere dialog om baggrunden 

for manglende tilslutning til planlagte arrangementer. Er det ”aldersbetinget”, ”Jeg 

deltager ikke fordi jeg ikke ved om jeg kender nogen”, ”Bliver der ikke orienteret 

godt nok om de aktiviteter der er?” var nogle af de spørgsmål der blev fremsat. 

BA henviste til, at vi i bestyrelsen havde lagt en strategi der tog afsæt i 3 ben. Ture & 

arrangementer – Vandplejearbejde og Klubhus. Der er ikke megen mening i at 

iværksætte større kampagner uden basis er i orden. Når folk melder sig ind i 

foreningen, skal de også have en oplevelse af ”at det virker, og jeg bliver godt 

modtaget”. Bestyrelsen vender tilbage til emnet på det kommende bestyrelsesmøde. 

b. Evt. arrangement(er) der markerer ”nu er vi i gang igen” – Udsættes til det kommende 

møde  

10. Evt. – Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 4. aug. kl. 18.00, m. fælles spisning. 

 

For referat: Bjarne Andersen 

 

 

 


