
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 28.05.2018 
Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten og laugets hjemmeside. 

 

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

 

1. Formanden byder velkommen. Kommentarer til forrige referat er, at Allan og Ole vil 

præsentere ny kontoplan på næste møde. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 30.291 kr netto. Det vedtoges at hvert arrangement 

afregnes omgående iflg. den nye kontoplan, se pkt 1. Nordea har lukket adgang til vor konto 

idet de mangler referat fra vor generalforsamling og fødselsdag for vore nye 

bestyrelsesmedlemmer. Ole har sendt disse informationer til Nordea. 

3. Iflg. Per er vi nu 61 medlemmer registreret. Endnu et medlem har udmeldt sig p.gr. af 

manglende klubbåd. 

4. Allan har aftalt mindst 10 pladser på 7 havture med Teisten fra Rungsted.  Pris pr. deltager 

pr.tur er 280 kr. Datoerne er søndagene 30.sept, 28. okt , 18. nov, 6. dec, 13. jan, 10. feb, 

17. mar. Jørgen Ø foreslår at vi lejer hele båden, fordi hvis vi er 17 personer ”løber det 

rundt”. Vi kan evt. få provision af salget af pladser ud over 17. personer. Allan færdiggør 

aftalen herunder praktikken med betalingen (gerne ved kajkanten) med Teisten. 

5. Sv.E. fortæller at der er tilmeldt 12 og at 2 er på venteliste til småbådsturen søn 3. jun. 

Herudover har Sv.E. reserveret lokale i foreningshuset til alle arrangementer i de næste 12 

måneder. Sv. sender datoerne til Allan og disseDatoerne vil blive offentliggjort i Vandposten 

juli. 

6. Janus har stadig problemer med kølingen og fredag 1. juni vil Elo og Sv.E forsø’ge at løse 

problemet. Allan har haft kontakt med mulige købere. 

7. Drikkeautomaten i kælder bliver ikke brugt og den skal fjernes. Sv.E. sørger for en løsning. 

8. Planen for skovturen til Sofiero 11.08 blev vedtaget. Lauget yder , 11.08 inkl. tilskud på kr. 

85. pp. blev vedtaget. 

9. Næste møde er man.dag d. 3. sep. 

10. Allan meddeler at kontakten til pressen fungerer godt og giver god reponse i medierne. 

 

 

 

Referent Jørgen Schønnemann   20711001 


