
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  31.05.2017. 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten, hjemmesiden og arkivmappen i kælder. 

 

 

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

1. Formanden byder velkommen og refererer at han følger renoveringen/renovationen 

af Strandlyst. Næste møde i udvalget er i juni. Allan står for grillaften i haven til 

Strandlyst med ca. 12-15 deltagere. 

2. Ole refererer at vi har 50.265 kr. i kassen. Ole fortæller at vor bank beder om at 

bestyrelsens medlemmer underskriver et brev fra vor bank, i anledning af 

regeringens undersøgelse af hvidvaskning af penge. 

3. Iflg. Per er vi nu 65 medlemmer. 

4. Jørgen S har aftalt med Elida Shipping 2 x 3 havture i 2017 og 2018 samt en 

fladfisketur til september 2017. Samme betingelser er opnået som sidst.  

5. Første småbådstur er afviklet med 11 deltagere. Fangsten var middel. 

6. Elo fortæller at Janus kun mangler maling og at instrumentbord og el er installeret. 

Båden søges færdiggjort den kommende week-end. Den nyrenoverede Janus skal 

kun sejles af medlemmer med genvurderet og godkendt ’kørekort’ til Janus. Elo har 

tilbudt 2 sponsorer til Janus, at de kan benytte denne. 

7. Skovturen er i faste rammer ved Jørgen S 

8. Vandpostens redaktør mangler indlæg. Jørgen S har sendt indlæg om 1. 

småbådstur og Elo vil sende indlæg om sin tur på det ’Gule Rev’. 

9. Intet input om fiskelaugets fremtid. 

10. Eventuelt.      Snak om bådeklubbens succes efter ombygningen af Kabyssen.     

Elo kontakter Else-Marie om bankospil og Sv.E kontakter kommunen om ledige 

datoer i Strandlyst. Allan fortæller at vi har fået en ny side på Facebook. Elo 

annoncerer en ny tur til det ’Gule Rev’ 29+30 april 2018. Turen annonceres i 

Vandposten senere i år. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. august.          OBS !!!!!!!! 

Jeg foreslår at vore kommende bestyrelsesmøder skal starte med at formanden 

gennemgår referatet af det foregående bestyrelsesmøde, så der kan ske en opfølgning 

af uddelegerede opgaver. F.eks hvad er status på opgaven som Allan fik på 

best.mødet i 8.3.17.  

Allan vil kontakte Preben Goth for økonomisk support fra Havnens venner og 

Jørgen Ø undersøger mulighederne for tilskud fra den kommunale ”Fritidspuljen”.           

Status???????  

 


