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1. Formanden byder velkommen og ønsker godt nytår. Ingen bemærkninger til seneste referat, 

bortset fra en sproglig korrektion. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 58.457 kr. og at alt vedr. Janus er indfriet. Alle 

arrangementer er afregnet og Ole specificerer enkeltheder. Vi samtaler om andespillene, 

hvor 1. spil kun tiltrak 18 deltagere mod 2. spil gav rekord tilslutning på 68. Facebook har 

også her været et fint informations middel. 

3. Per beretter om 56 betalende medlemmer og 17 på rykkerlisten. Elo rykker udvalgte. 

4. Småbådsturene er nu historie. Fire afholdte havture har kostet os 2.500 kr. For resten af 

2019 diskuterede vi flere muligheder. Vi har aftalt med Teisten at sejle JAN, FEB, MAR. 

Allan checker priser og tider med JAWS for ture MAJ, JUNI, AUG, SEP, OKT, DEC. Hvilke 

arter der fiskes efter, annonceres i Vandposten. Afhængig af endelig aftale med JAWS har 

vi besluttet at prisen for voksne er 250 kr og for børn under 15 år i følge med en voksen er 

prisen 150 kr. 

5. JS refererer forløbet af sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 2.340 kr. 

Betalingsfristen er langt overskredet og en sidste skriftlig anmodning til skyldneren er ikke 

besvaret. Bestyrelsen vedtager derfor at lade vort tilgodehavende overgå til retslig inkasso. 

6. Allan har startet en aktivitet med ”Børnenes Lystfisker Akademi”. Lørdag den 30 marts 

inviteres alle til at komme til foreningshuset med gammelt grej som foræres til de unge 

mennesker. Mere herom på Facebook og i Vandposten. 

7. Formanden ”skriger” efter stof til Vandposten. Hjælp ham. 

8. På generalforsamlingen søn 24. feb ønsker Per og Sv.Erik ikke genvalg. Henrik stiller op til 

valg som bestyrelses medlem. Ole Kamperlund vil tage posten som dirigent. 

9. JS laver budget/oplæg til skovturen og fremviser dette på næste bestyrelsesmøde og Allan 

laver Grill-aften den 28. juni 

10. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 18. februar.  
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