
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 9.10.2018 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten og laugets hjemmeside. 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik(delvist), Henrik, Jørgen Ø, Ole, Elo 
Fraværende: ElseMarie, Ove 

1. Formanden byder velkommen. Strandlyst bliver udbygget men vort kælderlokale bliver 

næppe klart før 2020. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 58.220 kr. Elo overdrager afregning til Ole vedr. 

Generalforsamling og sommerfest.  

3. Per fortæller at vi er 71 medlemmer. 

4. God start på vinterens havture med en fladfisketur. I snit 5-6 små flade pp, Storfiskere var 

Rene med 38 stk og Ruben med 22stk. Vinder med største fisk var Henrik, - en rødspætte 

på 740 gr. Desværre blev 2 medlemmer agterudsejlet og Allan har skriftligt beklaget vor lidt 

tidlige afsejling 4 minutter i kl. 8.00. Pladsen på Teisten er trang, men vi fastholder 

max.antal på 23 fiskere. 

5. Sv.Erik stopper desværre sit mangeårige job som arrangør af sommerens småbådsture og 

samtidig er hans dejlige båd Katrine næppe til rådighed. Vi arbejder i vinteren på at finde en 

alternativ aktivitet. 

6. Jørgen S referer om status på sagen om vores skyldner. Sagen er indbragt for domstolen. 

Allan efterspørger bilag vedr. reparation af Janus. Elo sender kopier af de bilagene til Ole. 

7. Banko 25.10 og 22.11 kl.19.00. Jørgen Ø er ansvarlig og har været i kontakt med de fleste 

handlende i byen og stort set alle har sponsoreret præmier/gaver. Stort arbejde af Jørgen 

og et flot resultat. Jørgen Ø køber lodder og foreslår en salgspris, i relation til præmiernes 

værdi, på 10kr pr. lod / 50kr. pr. 10 lodder. Ekstraspil 20 kr. pladen. Jørgen er også i gang 

med at købe flæsk og ænder. Købmands-øl/vand som sidegevinster. Salg af Øl,,vand hvid- 

og rødvin sker ved JørgenS. Allan køber alle drikkevarer. Jørgen Ø er opråber og får 

assistance af Iben. Der laves en kasse separat for pladesalg, drikkevaresalg og lotteri. 

8. Jørgen S. viser en annonce fra det offentlige, som tilbyder tilskud til forskellige formål, bl.a. 

friluftsliv og naturoplevelser. Jørgen Ø læser på www.udlodningsmidler.dk og vi fortsætter 

punktet på næste møde. 

9.  Deadline for indlæg til vandposten er 20. okt. 

10.  Dato for næste bestyrelsesmøde er tor 22.11. kl. 17.00 

11. Jørgen Ø foreslår at flytte skovturen til foråret. Forslaget blev vedtaget.                           

Per laver et løst farvet indlæg til næste vandpost ang. kontingentindbetaling.                   

Referent: Jørgen Schønnemann   20711001 

http://www.udlodningsmidler.dk/

