Bestyrelsesmøde d.07-04-2015
Tilstede: JCL, KCJ, AP, WJ, RTI
Ikke tilsted: PV
Afbud: ML

1.

Referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
Generalforsamling godkendt.

2.

3.

Meddelelser


Formanden:
o Dagskort og 3-dagskort er klar og opdateret iht. til den nye kvote om
hjemtagelse af laksefisk, iht. til laksekvote.
o I Gels å er der ekstra ordinær generalforsamling d. 13/4 med et punkt på
dagsorden, som er valg af formand.
o Juniordag ved Lautrup fiskesø. Der var kun 3 deltagere, men der blev fanget 9
fisk, så en succes for dem, der deltog. Måske pga. af påske, der ikke var flere
deltagere?



Kassereren:
o Hjemmeside opdateres
 Priser på dagskort
 Div. kontakter opdateres
 Link til online fiskekort skal også opdateres.
 Kontingent betaling via pc, skal fjernes.
o Et punkt mere på dagsorden, som hedder budgetopfølgning, så vi løbende har
opfølgning på budgettet.
o Medlemstallet er på 258 seniorer, og 20 juniorer, stødt stigene.
o Budget følges efter planen.



VPU
o

Vandplejeudvalget vil gerne bede om hjælp til udsætning. Det står også på
hjemmesiden.

Konstituering af bestyrelse:



Valg af sekretær
o Robert Iversen takker ja til sekretær.
Valg af næstformand
o Andreas Petersen takker ja til næstformandsposten.

4.

Gedde/Laksefiskekonkurrence søndag d. 3. maj




5.

Annoncering på hjemmesiden (JCL)
Præmier (JCL)
Afslutning ved Bootshaus kl. 16.30 (JCL, --)
o AP sørger for gratis pølser og brød, Sodavand/øl
o Der skal gøres lidt mere ud af afslutningen for at få flere til at deltage, og hyggen
der følger med efter en fiskedag.

Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (mandag d. 4. maj)


Bemærk ændring af dato for næste møde (jeg kan ikke komme d. 5. maj som oprindeligt
planlagt JCL).
o Vi holder d. 4 maj, Robert deltager kun måske.



Vandleje Tønder kommune (JCL medbringer lejekontrakt)
o Fiskekort (oversigt) opdateres iht. til det rigtige fiskevand.
Suppleanter deltager frem over til bestyrelsesmøder, hvis de har interesse. De kommer
til at have taleret, men ikke stemmeret.
Opsynsmænd ønsker en medlemsliste. Den bliver sendt ud.
Fiskeri kontrol. Indberetning er svær, da vi lige pt. ikke har beføjelser til at gøre noget.
o Evt. dagskort/medlemsblanket til opsynsmænd? De kan dele ud af/betale på
stedet?
Catch and Release til konkurrence. Der er nogle, som synes, det er synd at skulle slå en
stor fisk ihjel bare for at få en præmie.
o Det er svært at finde en mellemvej, da det både er et spørgsmål omkring
håndtering og tillid.







Referent: Robert Iversen

