
Bestyrelsens handlingsplan, referat fra  19.01.2022

Status:I betyder Igangsat, A betyder Afventer, G betyder Gennemført.

Til stede:  Niels, Michael, Rene Drewes, Torben, Andreas,  Sinnet .

Organisation Dato Aktivitet Deadline Ansvarlig Deltagere Status

Bestyrelse 17-03-2022
Forenkling af kontingentsatser. Kan vi sammenlægge familiertyper, og kan vi slå 
pensionist sammen med senior

31-12-2022 Torben Michael I

Bestyrelse 17-03-2022
Varsle første møde i udvalg. Indkalde til 1. bestyrelsesmøde. Planlægge årets 
øvrige 3 møder. Konstituere bestyrelsen. Er ny bestyrelsen på hjemmesiden

30-04-2022 Torben Michael I

Bestyrelse 05-04-2022

Vi mangler en sekretær. Jørn, Henrik og Niels søger at finde en sekretær inde 
eller uden for foreningen. Sekretæren har 2 primære opgaver - opdatering af 
nærværende handlingsplan og opdatering af liste over ressourcepersoner. 
Drøftet at der mangler deltagelse fra suppleant. Drøftet at vi i OSF fast og 
traditionelt inddrager suppleanter i det daglige bestyrelsesarbejde og fortsat 
ønsker det sådan. 

Jørn Niels Henrik I

Bestyrelse 05-04-2022 Niels er konstitueret som næstformand og mødeleder i formandens fravær. 05-04-2022 Torben I

Bestyrelse 05-04-2022 Bestyrelsesmøde 2 dato 21-06-22 21-06-2022 Torben I

Bestyrelse 05-04-2022 Bestyrelsesmøde 3 dato 18-10-22 18-10-2022 Torben I

Bestyrelse 05-04-2022 Bestyrelsesmøde 4 dato 17-01-22 17-01-2023 Torben I

Tur og arr. 18-03-2022

Er der styr på præmier og kommunikation til Ørreddagen kr. himmelfart. Drøftet 
at der lavet plakater og sponsorer besøges, og at der laves kampagne på social 
medier, hvor præmieliste opdateres. Drøftet at flere delinger i vores 
partnergrupper er vigtig kommunikation frem mod Ørreddagen Kr. H. Drøftet at 
vores nye partnere fra Kalundborg, Gørlev og Høng lystfiskerforeninger med 
fordel kan inddrages.

15-04-2022 LongNiels I

Vandløbspleje 18-03-2022

Er udvalget engageret i det nye foreningsår 2022 og opdateret på hjemmesiden. 
Drøftet i Jans fravær, at Jan har bekræftet at hjemmeside er på plads. Yderligere 
kører der to åbne arrangementer fiskeudsætning søndag den 10.april og 
vandplejeprojekt i forbindelse med lystfiskeriets dag.

01-04-2022
Jan 
Aggerholm

I

Klubhus 10-11-2021

Update med persienner, nye voksduge, evt. indvendig maling. Overgår til det nye 
klubhusudvalg. Drøftet at der indkøbes ensfarvede voksduge, at der gemmes et 
par af de gamle duge som kan udrulles ved aktivitet og at der indkøbes 
persienner 

10-11-2021 LongNiels Henrik I

Klubhus 18-03-2022 Er udvalget engageret i det nye foreningsår 2022 og opdateret på hjemmesiden 01-04-2022 LongNiels I

PR 18-03-2022
Ferske vande med fiskeadgang til på hjemmeside (Noveren søen, Nygårds sø 
m.fl.) Opgavane ligger hos Rene D. Drøftet at det er gennemført med stor ros til 
Rene D.

01-05-2022 Michael Rene D I

PR 19-03-2022 Er udvalget engageret i det nye foreningsår 2022 og opdateret på hjemmesiden 01-04-2022 Claus Foss I

Kanal 18-03-2022 KarpeFestival - status 01-04-2022 Claus foss I

Småbåd 18-03-2022

Fondsøgning - Funding af både i OSF, beslutningspunkt på GF om at vi 
medfinansierer 1-2 både. Der indkøbes en 2,5 HK Elmotor (eller 4-takt) til brug 
for Tissø, evt. en brugt. Drøftet at 4 hk motor er indkøbt og findes i klubhuset. 
Drøftet at småbådsudvalget tager ansvar for instruktion og brug her under 
benzin og informationsmøder i klubhuset, inden motor kan bookes. Drøftet 
status på fondsansøgning p.t. 4 ansøgninger ude på båd til saltvand. Christians 
oplæg anvendes i ansøgningerne nu. Nærmer vi os slutningen af året uden 
mulighed for tilskud indkøbes brug båd. Foreløbig er vi positive på fundingen.

01-12-2022 LongNiels

Rene 
Drewes 
Torben 
Birch

I

Småbåd 18-03-2022 Er udvalget engageret i det nye foreningsår 2022 og opdateret på hjemmesiden 01-04-2022 LongNiels I

Junior 18-03-2022
Indgå partnerskab med Ung i Odsherred. Drøftet at kan Ung i Odsherred tilfører 
OSF en ungekultur, og kan OSF tilfører Ung i Odsherred OSF´s i forvejen 50 
aktiviteter eller dele af dem - kan det være en win win. 

15-09-2022 Torben Henrik I

Makrel 18-03-2022

Præmieliste, kommunikation op til og kommunikation fra Makrel Festival. 
Drøftet at det hænger lidt at komme i gang med kontakt til sponsorer m.v. 
Deltagerne i udvalget har ikke taget initiativet. Niels og Michael indkalder til 
møde i påsken "for at udvise rettidig omhu". Drøftet at det anbefales at lave en 
samlet kampagneplan med mange skud i bøssen frem mod Makrels Festivallen. 
Drøftet at SoMe og kommunikation under afholdelsen af Makrel Festival blev 
efterspurgt sidste år.

01-06-2022 Michael I

Makrel 19-03-2022 Er udvalget engageret i det nye foreningsår 2022 og opdateret på hjemmesiden 01-04-2022 Michael I


