
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 18.02.2019 

Distribueres til bestyrelsens medlemmer, Vandposten og laugets hjemmeside. 

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

Fraværende: ElseMarie.  

 

1. Formanden byder velkommen. Ingen har bemærkninger til seneste referat. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 54.867 kr. og at vi hverken har gæld eller 

tilgodehavender. Jørgen Ø foreslår en kontrol med hævninger på vor bankkonto. Det 

blev vedtaget at formanden kontrollerer disse transaktioner. 

3. Per beretter om at vi nu er 66 betalende medlemmer. Jørgen S påpeger, at når Per 

trækker sig fra bestyrelsen, så mangler vi en en efterfølger som kan administrere 

medlemskartoteket og de dertil knyttede opgaver. Vi venter med en løsning til efter 

generalforsamlingen. 

4. Allan meddeler at han har bestilt 3 yderligere ture i Jan, Feb og Mar 2020 med JAWS 

fra Vedbæk. Henrik foreslår en kørselsordning og han administrerer denne sammmen 

med Jørgen S, som meddeler Henriks telefonnummer til de tilmeldte som har behov 

for kørsel. 

5. Jørgen S refererer status på sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 

2.340 kr. Der afholdes møde i Helsingør Fogedret ons. 20. feb Kl.14.00. Vi er ikke 

pligtige til at møde. Parallelt med denne sag, er skyldneren også uvillig til at tømme sit 

materialeskab i kælderen og aflevere sin nøgle til foreningshuset Strandlyst. For at 

fremskynde afleveringsprocessen har vi sat vor egen hængelås på skabet og meddelt 

ham dette. 

6. Skovturen til Hveen blev vedtaget, iflg. oplæg fra Jørgen S, dog ændres deltagerprisen 

således: For medlemmer 250kr og for gæster 300 kr. ’All Inclusive’. 

7. Allan laver sommer-Grill-aften den 28. juni i haven. Dette annonceres i vandposten. 

8. Aktiviteten med ”Børnenes Lystfisker Akademi” lørdag den 30 marts i foreningshuset 

annonceres af Allan sammen med akademiet. Gammelt grej foræres til de unge 

mennesker. 



9. Allan meddeler kommunen datoer for brug af Strandlyst i 2019 og 2020. Vi beder om 

disse: Andespil torsdage 7 og 28 nov. Generalfors. Søn. 16. feb. Kl. 11.00. Nytårskur 

lør. 18. jan. 

10. Jørgen Ø. foreslår et lotteri for at forbedre vor økonomi. Han viser plan på best.mødet. 

12.3 

11. Allan opridser GF-plan. Charlotte laver mad og alle møder kl. 10.30. Ole gennemgik 

regnskabet og besvarede spørgsmål. Regnskabet blev underskrevet hele bestyrelsen. 

Forslag til ændringer af vedtægterne udsættes til næste bestyrelsesmøde tirsdag den 

12.3. 

Referent: Jørgen Schønnemann   20711001.   


