
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 7.08.2017. 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten, hjemmesiden og arkivmappen i kælder. 

 

 

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

1. Formanden byder velkommen og refererer om detailler ved renoveringen af 

Strandlyst. Allan fortæller om sin deltagelse ved Sct.Hans arrangementet på 

havnen med mange gode kontakter og p.r. for fiskelauget. En grillaften i 

haven med 13 deltagere i god sommerhygge. Allan har fået to reklameflag 

sponsoreret. 

2. Ole beretter at vi pt. har 34.000 kr. i beholdning. 

3. Per fortæller at vi nu har 67 medlemmer. 

4. Jørgen S forsøger at ændre havturdato Søn 25.2 til en anden søndag med 

Elida Shipping. Dette efter at Allan har sikret sig lokale til vor 

generalforsamling 25.2 og har meddelt dette til Jørgen S. 

5. Ved småbådsturen den 6.august blev der fanget få fisk. To både fangede 

intet og da det blæste for meget afsluttede konkurrencen allerede kl. 10. Fra 

den 3. båd var resultatet at Allan fik 1. præmie med en torsk på 3,3 kg. Poul 

reddede en andenplads med en torsk på 2.8 kg og Henrik fik 3. præmien med 

torsk på 1,6 kg. 

6. Skovturen lør. 19. aug.er i faste rammer ved Jørgen S. Han venter imidlertid 

på tilmeldinger. 

7. Sv.Erik fortæller at lokaler i foreningshuset er bestilt til banko og han vil bede 

Kent om at skaffe gode billige præmier hos Superbrugsen i Fredensborg og 

hos Irma i Humlebækcenter. JørgenØ står for opråbning og JørgenS står for 

salg af drikkevare. 

8. Foreningens fremtid følger det traditionelle mønster med det samme høje 

aktivitetsniveau. 

9. Næste møde mandag den 9. oktober. 

 

Referent Jørgen Schønnemann 20711001 

OBS!!!!       EKSTRA   Vedr.punkt 4. Iflg. Allan 

Lokalet er godkendt af kommunen d. 25/2 til generalforsamling. 

Derfor vil Jørgen S ændre datoen for havturen efter aftale med Elida Shipping.  

Den nye dato vil blive annonceret i næste nummer af Vandposten. 


