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

1. Formanden byder velkommen. Ole beretter at vi pt. har 34.000 kr. i 

beholdning. 

2. Iflg. Kasserer Ole er vor kassebeholdning 33.800 kr. 

3. Per fortæller at vi nu har 67 medlemmer. 

4. Jørgen S fortæller om 3-4 stk. fladfisk pr. Sletten-fisker på den første og 

specielle havtur. I den forbindelse fortæller Allan om sine gode erfaringer med 

et specielt fladfiskeforfang monteret med perler. Vinterårets anden havtur 

foregik i herligt solskin og med en 8-10 sek.meter vind. Hver deltager fik 

mellem 30-60 sild. 

5. Sv.Erik fortæller om en herlig sensommer småbådstur med 13 deltagere. Vor 

mangel på bådkapacitet blev afhjulpet af Jørgen Kruse og Torsten. Tak. 

6. Elo trykprøver Janus motor og checker andre tekniske forhold. Tidspunktet for 

formodet klaring er ukendt. Vi venter på Elo’s arbejde. Vor økonomi er totalt 

belastet af omkostningerne ved Janus og vi har ved Jørgen Ø søgt 

kommunen om et støttebeløb på 23.800 kr og fået 50%, altså 11.400kr. Elo 

har et skema som skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Else 

Maries og JørgenØ. underskrift mangler. Elo sørger for at fremsende 

blanketten til Ole, som sender den til Nordea og Danske Bank så vore konti 

kan genåbnes. 

7. JSch fortæller at skovturen blev aflyst, idet kun 4 deltagere var tilmeldt. 

8. Sv.E. har aftalt med Fiskehuset og Irma og andre at de sponsorerer 

Bankospillene og han foreslår at priserne for plader, ekstraspil og amerikansk 

lotteri forhøjes. Fælles enighed herom. 

9. Jørgen Ø. foreslår julefrokost i foreningshuset lørdag den 2.dec. Sv.E 

forsøger at reservere datoen i kommunen. Fælles forslag er 100 kr. for buffet 

og drikkevarer 10 kr. pr. stk. 

10. Jørgen Ø beretter om et godt møde med Erik Bek om at søge offentlige 

fonde. Det er vigtigt at søge med fokus på konkrete projekter/formål. Jørgen 

Ø beretter om forløb på næste møde. 

11. Sv.E fortæller at vort mødelokale er reserveret indtil 30.6.2018. 

12. Næste møde er man. 20.11. 

Referent Jørgen Schønnemann   20711001 


