
Referat fra bestyrelsesmøde 15.06.2016. 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Tilstede: Allan, Svend-Erik, Ole, Elo, Else-Marie 

Fraværende: Jørgen Ø, Jørgen S 

 

1. Formanden byder velkommen 
- Allan bød velkommen til de fremmødte og meddelte at Ole Kamperlund 

har meddelt at han ikke fornyer sit medlemskab ved udløbet af 2016. Ole 
har dog tilbudt fortsat at stille op som dirigent til de kommende 
generalforsamlinger. 
 

2. Økonomi 
- Ole har inden mødet oplyst at vi har kr. 42.699,00 i kassen. 

Det skyldes blandt andet at vi lige har betalt alle vore store udgifter så som 
havneleje og forsikring. 
 

3. Småbådsture 
- Turen i juni blev afholdt efter planen, der var 9 deltagere og der blev kun 

fanget 4 fisk. 
 

4. Janus /Elo 
- Elo har nu alle dele til reparationen, men døjer desværre med sygdom 

Der er pt. Ca. 10.000,- i udlæg. 
 

5. Sommerfrokost d. 25. juni 2016 
- Der er pt. Meget få tilmeldte. Allan vurderer om arrangementer 

gennemføres når endeligt antal kendes. 
 

6. Skovtur Lørdag d. 20. august 2016 
- Jørgen S har tidligere oplyst at arrangementet bliver en tro kopi til tidligere 

år. Turen annonceres i næste udgave af Vandposten. 
 

7. Banko 2016 



- Else-Marie og Elo har booket Strandlyst til 2 bankoaftener på følgende 
datoer: Tirsdag d. 25. oktober og Tirsdag d. 22. November. 

- Else-Marie, Elo og Svend-Erik sørger for præmier. 
 

8. Vandposten 
- Ole oplyser at hans telefonnummer skal rettes 
- Allan laver et indlæg om registrering af e-mailadresser til vores 

medlemskartotek. Det er tanken også at bruge disse til meddelelser 
fra foreningen, som et supplement til Vandposten. 
 

9. Dato for næste møde 
- Dato blev forsat til 10. august 2016 kl. 19 i foreningshuset 

 
10. Eventuelt 

- Svend-Erik oplyser at foreningshuset ikke vil være tilgængeligt i perioden 
18-31/7. 

- Kommunen er påbegyndt udgravning til dræn omkring Strandlyst, det er 
dog usikkert hvornår dette forventes færdigt. 

-  Allan berettede om den planlagte Put and Take konkurrence, turen gik 
godt om end fiskeriet var lidt svært. Beretning fra turen vil være at læse i 
næste udgave af Vandposten. 

 


