Bestyrelsesmøde tirsdag d.6/3-18 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, JK, Jens J, HJ, PI, John J, UO, TK
Afbud: HT

1. Godkendelse af referat
Godkendt (TK)
2. Meddelelser
1. Formanden
JCL har snakket med webmaster om det er muligt at få en hurtigere opdatering af fangster på
hjemmesiden. Webmaster vil undersøge dette.
JCL vil deltage i lakse møde i Vingsted.
2. Kassereren
Regnskabet er næsten færdigt. HJ vil kontakte resten af bestyrelsen for underskfrift af regnskabet
når det er klar.
HJ spørger til leje at Bootshaus. Jens J siger at ”torsdags klubben” holder til i Medborgerhuset. Jens
J vil tage kontakt til Bootshaus for at afslutte vores leje kontrakt.
3. VPU
HJ fortæller at VPU har været ved Gejlå for at se på grus udlægning men jorden er stadig for våd til
at de kan komme til med maskiner.
Der vil komme udsætning tidspunkt på nettet.
VPU vil komme til at mangle folk. Det skal fremlægges på Generalforsamlingen.
3. Regnskab 2017
HJ siger at der har været lidt tekniske problemer. Men regnskabet ser positivt ud.
4. Generalforsamlingen d.15/3 kl.19.00 Hostrups Hotel
•
•
•
•
•

JCL har ordnet gavekort.
Formands beretningen er klar.
JK har sørget for gravering af pokaler.
Dagsorden TK.
Indkomne forslag:
Forslag 1. Alle skal bære synlig fiskekort til Vidå.
Forslag 2. Når en lystfisker har hjemtaget en laks, må denne person ikke praktisere fiskeri
med naturlig agn, eller med duftstof agn resten af sæsonen.
Venlig hilsen Gunnar Matthiesen

5. Kanal 96 ( Æ Putkanal)

Det er blevet tilladt helsårs fiskeri i Kanal 96 dog med gældende krog regler og fredningstider.
Vi har fået afslag på ansøgningen ang. fiskeri i Nørresø. Der skal derfor sættes markering op hvor vi
har fiskeretten. Dette vil UO gerne gøre.
6. Fiskekort.dk
Der er stadig problemer med at finde Vidåen på siden. JCL vil tage det med til Kongressen.
7. Medlemsorientering 2018
Den er ved at være klar til tryk. Der mangler ændringer til bestyrelsen og opsynsmænd.
8. EVT.
JCL fortæller lidt om den kommende kongres.
JCL har lidt ting med som skal gå videre i foreningen. Der er lidt pokaler og billeder.
Der snakkes om premiere dagen. Jens J vil sørge for pølser og drikke varer til kl.13.00. Der vil være
mulighed for komme ind i bådklubbens klubhus.
Finn Jensen har spurgt om han kan få en ny scrapbog. Dette er i orden.
JCL takker af efter 26 år.
TK

