
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 12.03.2019 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten og laugets hjemmeside. 

Tilstede: Jørgen S, Allan, Ole, Henrik, Jørgen Ø, Elo, Sv.Erik, Ove, Ruben 
Fraværende: ElseMarie, Kaj, Jørgen Ø 
 

1. Formanden byder velkommen, især til nyvalgte, best.medlem Henrik og suppleant Ruben. 

Lokaler i foreningshuset er reserveret for hele forenings året. Ingen har bemærkninger til 

seneste referat. 

2. Bestyrelsen konstituerede sig med Elo som næstformand og JørgenS. Som referent og 

Jørgen Ø som presseansvarlig samt Henrik som ansvarlig for medlemsadministration.  

3. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 57.427 kr. og at alle arrangementer er afregnet. 

4. Vi er nu 68 medlemmer.  

5. Ingen kommentarer mht. opfølgning på generalforsamlingen. 

6. Allan beretter om kommende havture med JAWS. JørgenS står for tilmeldingssystemet inkl. 

handel med orme. Han fortæller at der til den kommende og sidste hav tur med Teisten kun  

er tilmeldt 10 personer. 

7. Jørgen S refererer status på sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 

2.340 kr. Mødet i Helsingør Fogedret gav ingen konkret løsning på hvorledes og hvornår 

skyldneren skal betale sin gæld til lauget. En aktivitet for at få skyldneren til at tømme et 

materialeskab i kælderen og aflevere sin nøgle til foreningshuset Strandlyst blev udsat til 

kælderens klarmelding. 

8. Allan meddeler at lotteri med præmiesum under 20.000 kr. ikke kræver tilladelse, men det 

skal blot anmeldes. 

9. Kommende arrangementer omhandler Skovturen til Hveen som er i faste rammer og pt. 

med 11 tilmeldte. Allan omtaler Put&Take i Poppelsøen den 28.4 samt Grillaften og 

grejindsamling som annonceret i Vandposten. 

10. Næste møde er mandag den 13. maj. 

11. Eventuelt. Vi fastholder at vores behov for fortsat at kunne råde over kælderen er uændret. 

Af hensyn til nye bankkrav, skal Ole have tilsendt en kopi af bestyrelsesmedlemmers Pas 

eller Kørekort og sammen hermed en kopi af Sygesikringskortet. Send det snarest på e-mail 

på olesnielsen@webspeed.dk. 

Referent: Jørgen Schønnemann   20711001.   

 


