
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  8.03.2017. 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten, hjemmesiden og arkivmappen i kælder. 

 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik, Elo, Jørgen Ø. 

Fraværende: Ole, ElseMarie,  

 

 

 

1. Formanden byder velkommen til et nyt foumumrenings år.  

2. Bestyrelsen konsistuerer sig og Elo genvælges som næstformand. 

3. Formanden meddeler at vi har 49.444 kr. i kassen. 

4. Per meddeler at vi er 57 medlemmer og at der er flere på vej. 

5. Jørgen S arrangerer 6 havture for 2017/2018.      5.1 Allan fortæller om 

sæsonpremiere på put and take i st.rosenbusk og om ideer om laksefiskeri i Sneum 

Å ved Esbjerg. 

6. Småbådsture er datosat og Sv.Erik har booket lokaler i foreningshuset 3 søndage 

og Allan booker lokaler de sidste 2 datoer. Sv.Erik står for morgenmad. 

7. Arbejdsweekend på Janus aftales på næste møde torsdag den 6.4. Janus skal 

være klar i god tid inden 1. småbådstur den 21.maj. Jørgen Ø foreslår at vi søger 

Havnens Venner om økonomisk hjælp til reparation af Janus. Elo giver rep.tal til 

Allan, som retter henvendelse til Havnens Venner. 

8. Kommunen fastholder at ’vort’ kælderlokale er lukket de næste 2 år. Sv.Erik har 

booket lokalet på 1.sal, som vi har indtil kælderen er klar.  

9. Næste generalforsamling afholdes søn. 25.2.2018. GF annonceres i Vandposten 

Nov., om sædvanligt. En GF-reminder, vedlagt en kontingent-reminder udsendes 

primo feb2018. Jørgen Ø foreslår at vi før/efter generalforsamlingen spiser en 

frokost. Detailler aftales på næste best.møde tor.6.4. 

10. Blandt ideer fra GF vil Allan arrangere en hornfiskedag på Kronborg, herom mere i 

næste vandpost. Allan har også distribueret info om vort laug o ca. 60 har reageret. 

Elo søger info om en tur til det Gule Rev og checker hos Peter Øllgaard, Elida 

Fishing om tid og pris for en fladfisketur med ca.15 deltagere fra vort laug. 

11. Næste bestyrelsesmøde er tor.den 6.4. 

 


