
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 106 afholdt 

mandag d. 24. september kl. 10.00 på 

Damgårdshave. 

Til stede fra bestyrelsen: Holger, Finn, Jan, Ove, Bjarne, Mogens på ferie. 

1. Godkendelse af bestyrelsesmøde 105 af 16. maj, - enstemmigt vedtaget. 

2. Formanden kan ikke finde kontrakt om ture i de gamle papirer, vil opfordre Mogens at kontakte Peter fra 

rederiet om kontrakt. 

Han oplyste tillige, at turene i 2019 er fastlagt efter samme metode som tidligere år, dog bliver turen før 

påske den 8. april 2019 og fiske-mødet i same måned den 29.  Den 29. juli 2019 har vi familieturen. I denne 

forbindelse kommenterede formanden økonomien om familieturen. 

Kasereren oplyste om 6 nye medlemmer – + 2 senere. 

Bestyrelsesmedlem Jan refererede en episode om fiskernes placering på den seneste fisketur.  På fiske- 

mødet blev det præciseret, at turleder skal bidrage til at sikre den gode stemning, og problemer skal kunne 

ordnes i mindelighed. 

Suppleanter: Ove intet, Bjarne spurgte ang. hjemmeside, manglende opdatering. 

3. Kasserer Finn meddelte, at status på kassebeholdningen er ca. 25.000 kr. – godt overskud på sidste 

fisketur. 

Nye medlemmer, der inden for de sidste 3 mdr. af året kommer til, har fri kontingent i året efter. 

4. Fisketure + medlemsmøder for det kommende år er afklaret. 

Kontrakt med Peter ønskes, lille prisstigning ønskes af reder på 100-200 kr. pr. tur. Bestyrelse lægger op til 

en stigning på 100 kr. i aftalen med rederiet. I regnestykket indgår evt. ændring af parkeringstakster. 

Diskussionen tages op ved den kommende generalforsamling. 

5. Persondataloven oppe og vende. – Finn har udarbejdet privatoplysningsinformation for klubben. Tages 

op på næste bestyrelsesmøde. 

6. Julefrokost 1. dec. 2018 kl. 13.00 – Bjarne, Jan, Ove står som festudvalg, bestyrelsen kommer kl. 10, 3 

piger koster 500 kr. hver, komme kl. 11.30. 

Tilmelding senest 01.11.2018 – pris 75 kr. 

7. Sidste fisketur refereret. – Generalforsamlingen 2019 er fastsat til den 25.02.2019 kl. 12. 

Næste bestyrelsesmøde 26.11.2018 kl. 10 på Damgårdshave. 

Claus opfordres til igen at være dirigent + lokale nr. 10 til generalforsamlingen. 

8. Eventuelt: Intet 



Mødet hævet kl. 11.25 – derefter fiskemøde. 

Ref. Bjarne 

 


