Odsherreds Sportsfiskerforening

ST 22.10.2020

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF den 21. 10. 2020.
Deltagere: Roland, Preben, Bo, Jan Aggerholm, Long Niels, Erik, Torben, Henrik, Sinnet
0.0 Vi startede med lækker biksemad fremstillet af Long Niels.
1.0 Valg af referent: Sinnet
2.0 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 4. august: godkendt.
3.0 Kasserer: Der var 57 tilmeldt til Ørreddagens konkurrence, det er meget flot. Medlemsstatus: 35 personer
har tilmeldt sig siden 4. juli, vi er nu 228 medlemmer. Fritidsrådet har som Covid-19 erstatning sendt os godt
22.000 kr. = sidste års overskud på Makrelfestivallen. Indtil nu er der i år solgt dagkort for ca. 17.000 kr. (266
stk.). I hele 2019 var det ca. 13.000 kr. (230 stk.), fin fremgang. Nuværende kontobeholdning: 180.000 kr.
4.0 Sidste nyt fra udvalgene:
4.1 Tur og arrangement: Status på Kampagnen Støt din Lokalforening: Torben fortalte om de mange initiativer
og uddelte den afsluttende rapport. Ros til Forbundet, der har medvirket professionelt og positivt. Torben træder
nu et skridt tilbage, da indsatsen har krævet mange ressourcer. Kampagnen afsluttes med en opfordring til, at
alle fremover tænker på at lægge nye indlæg på fb (og bloggen), og på at være udadvendte og holde de nye
kontakter ved lige. Mobiltelefonen (med fb) er det nye medie, det er der, folk finder os. Erik takkede for det
store arbejde med det flotte resultat. Klubaftener er i fuld gang med fluebinding ved Jørn Bristing Mossin, nye
datoer er på vej (Jørn og Niels). Møde vedr. turprogram for 2021 er planlagt Julefrokosten er planlagt, der er 16
tilmeldte. Vi opretter et put&take udvalg med Henrik Andersen som formand (Erik). Vi har opsøgt og fået en ny
lokalitet: Noverensøen.

4.2 Kanal og mose. Nye Kontrollanter er: Morten Greve, Jørn Bristing, Henrik Andersen. Torben har fremstillet
10 laminerede kort med påskrift Kontrollant, udleveret. Der skal ikke stå personligt navn, men måske et ID nr.
Det overlades til hver kontrollant at skaffe en kontrollør-cap med logo, hvis der er behov. Administration og
udlevering af dagkort: husk at notere de udleverede nummerserier og at udleveringsstedet skal påføre
brugerens navn. Skilte på voldsiden: Niels tager kontakt til Pumpemesteren og fremviser den foreslåede stolpe.
Claus Foss vil gerne være med til at forfatte teksten – på flere sprog – til skiltene. Husk QR-kode, det vil gøre det
nemt at ændre teksten på hjemmesiden. Skiltet bliver dermed mere enkelt med mindre tekst, som f.eks. ”Fiskeri
kun med tilladelse /Fiskekort.dk”. Udseende og relevante opslagssteder for skilte: Niels aftaler med
Pumpemesteren. Oprydning langs kanalerne: Opgaven udskydes til foråret, Kontrollanterne planlægger. Involver
evt. den lille fb-gruppe, som kalder sig ”Lammefjordskanalen”. Lodsejergebyr for 2020: Niels besøger Lodsejerne
hurtigst muligt, og undersøger samtidig om ”vores” del af Lynghusemosen er blevet solgt.
4.3 Vandløbspleje. Jan A. har ikke haft tid til det aftalte nøde med TØS. Kalle tager over, Erik kontakter Kalle. Der
er lavet overslag over omkostningerne til det påtænkte omløb ved AS, det ser ud til at blive meget dyrt. Vi
afventer tilbud. Der skal evt. søges fonde. Der har kun været iværksat mindre arbejder med oprensning af
strømrender. Der kommer ½ års fisk på lørdag. Udvalget vil følge opfordringen til at lægge at lægge små referater
ud på fb. Der er kommet et nyt medlem i arbejdsgruppen: Nicolai R. Olsen, som allerede har en uddannelse i
vandløbspleje. Der arbejdes fortsat på at forbedre forholdene for opgang af gydende ørreder.

4.4 Klubhus. Roland: Alarmen er blevet flyttet til et nyt sted, der har foreløbig ikke været fejlmeldinger. Jonas og
Roland vil skifte døren til værkstedet.
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4.5 Makrelfestival. Michael vil godt tage lederskab indtil videre. Ole Blom vil se på et nyt betalingssystem, det
haster og skal ordnes inden jul (Michael og Ole). Husk corona situationen, der evt. kan kræve tilbagebetalinger.
Tilmeldingsproceduren til fiskeri er vigtigst, tilmelding til mad kan komme sener. Husk fb.
4.6 Øvrige udvalg. PR og medlemspleje: Erik vil søge efter et ungt medlem, som kan servicere vores nuværende
system (Worldpres). Småbåd: Intet nyt. Junior: Intet nyt.
5.0 Generelt.
5.0 Fredning: Der er kommet vinter-fredningsbælter bl.a. ved nord og syd kanalen ved Avdebo, og ved
Nordkanalen ved Sidinge. Der blev udleveret link dertil.
5.2 Fordeling af opgaver: Torben havde fremstillet og udleveret et Årshjul med de vigtigste opgaver beskrevet
for hver måned. Alle følger op på det for egne områder.
5.3. Generalforsamling.
GF bliver den 26.02.2021. Sinnet laver en oversigt over hvem der er valgt eller på valg. Erik spurgte om hvem,
der genopstiller:

Erik genopstiller ikke som kasserer. Fortsætter som webmaster men vil gerne afløses.
Preben genopstiller ikke.
Roland genopstiller ikke som suppleant, en fortsætter som formand for Klubhuset.
Bo: genopstiller ikke som suppleant og som udvalgsmedlem
Henrik: fortsætter som formand for P&T og som kontrollant.
Niels: fortsætter i bestyrelse og diverse udvalg
Jan Aggerholm: fortsætter som formand for Vandplejeudvalget
Torben havde forladt mødet, så ham spurgte vi ikke
Sinnet: er ikke valgt til nogen post, men fortsætter gerne som frivillig.

Referent: Sinnet Thueslev 22.10 2020.
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