
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 19.03.2018 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten og laugets hjemmeside. 

 

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

1. Formanden byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ove Stryk og til ny suppleant 

Henrik Nannberg. Ingen har kommentarer til forrige referat. 

2. Konstitueringen af den nye bestyrelse betød at: Per blev medlemsansvarlig, Elo blev 

næstformand, Jørgen Ø blev presseansvarlig og Jørgen S blev referent. 

3. Iflg. Allan er er vor kassebeholdning 38.392 kr. Der er behov for at lave en bedre kontoplan 

som er mere overskuelig og retvisende mht indtægter og udgifter. 

4. Per sender efter hvert bestyrelsesmøde en opdateret udskrift af medlemskartoteket til 

bestyrelsen, Vi er pt. 55 medlemmer og Elo er en god headhunter. 

5. Ugedagen søndag var OK til vor generalforsamling, som afvikledes stille og roligt. 

6. Allan foreslår at næste sæsons havture udgår fra Rungsted med Teisten. Turen er 1 time 

længere og koster uden rabat 300 kr. Der var enighed om at forsøge dette skift og Allan 

kontakter rederen for Teisten hr. Broberg. 

7. Datoer mv. for småbådsturene ligger fast. 

8. Elo har fået topstykket til Janus og vil montere det lige efter påske. Ove har et emne til at 

købe Janus. Udgangsprisen er 33.000 kr. og Elo og Ove tager køber med på en prøvetur. 

9. Jørgen Fabricius, Toelt har skrevet et indlæg til Vandposten, hvor han betoner at det er 

nødvendigt for fiskelauget at have en klubbåd i Sletten havn. Allan returnerer et svar med 

forklaring om det det økonomisk umulige i at have en sådan båd med kun 56 medlemmer. 

10. Visionsaktiviteten nedfældede tanker/ønsker og de afledte forslag til aktiviteter, som der 

skal findes villige tovholdere til. Jørgen Ø har en stor aktivitet i gang med at sende 

information om vore aktiviteter til pressen. Skovturen er fastlagt til lørdag den 11. august. 

Ove og Jørgen S arrangerer skovturen. 

11. Allan rykker for indlæg til Vandposten. Næste nummer udkommer ca. 1.juli. 

12. Næste møde er man. 28.5 kl. 19.00 Sølyst. 

 

Referent Jørgen Schønnemann   20711001 


