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Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 6. marts 2019 
 
Deltagere: 
Bestyrelsen – Jonas Christiansen (JC), Niels H Jensen (NHJ), Bjarne Andersen (BA), Preben 
Hansen (PH), Erik Nybro Olsen (ENO) 
Suppleanter – Roland Sørensen (RS) 
 

1. Valg af referent – BA blev valgt -  
2. Evaluering af generalforsamling og gennemgang af referat – Ingen bemærkninger 
3. Status vedrørende overdragelse af kasserer posten og konkretisering af 

generalforsamlingens beslutninger i tilknytning til budget 2019 
Der tegnes abonnement på bogføringsprogrammet web-forening til en månedlig pris på 49 
kr. (årlig 588 kr.). ENO og BA aftaler nærmere om tegning af abonnement. 
ENO og BA udfærdiger udkast til kontoplan og bilagskrav, og forelægger bestyrelsen dette 
på kommende møde. 
ENO og Lars Jespersen aftaler nærmere om overdragelse af kassererposten, evt. med 
deltagelse af BA hvis dette er muligt. 

4. Skift af bank fra Danske Bank til Dragsholm Sparekasse 
Det blev besluttet af skifte bank fra Danske Bank til Dragsholm Sparekasse. ENO og BA 
sørger for kontooprettelse snarest mulig. Overflytning af likvider og nedlæggelse af konti 
sker efterfølgende efter nærmere aftale med den tidligere kasserer. 

5. Udpegning/Valg af kontaktpersoner 
1. Tissø bådene – PH vil fremover være kontaktperson. BA sørger for at PH får 

kendskab til procedurerne ifm. oprettelser i bookningssystemet. 
2. Andre – Der er uklarheder om aftaler mv. i relation til ”SU” og ”TØS”. BA 

kontakter disse, for at få klarhed over evt. aftaler mv. 
6. Hvordan sikrer vi kontakt til, og koordinering af arbejdet mellem bestyrelser og 

udvalg 
Til det kommende bestyrelsesmøde d. 24. april kl. 18.00 (m. spisning) indbydes følgende 
udvalg til at drøfte og tage beslutning, 

1. Klubhusudvalget 
2. Vandløbsplejeudvalget 
3. Tur & Arrangementsudvalget 
4. PR og Blob Blob udvalget 
5. Makrelfestivaludvalget 

Alle udvalgenes medlemmer er velkomne. Det vil være ønskeligt, at hvert enkelt udvalg er 
repræsenteret med mindst et medlem. BA sørger for at udsende indbydelse og modtage 
tilmeldinger. Tilmelding nødvendigt af hensyn til tilberedning af mad. 

7. Bestilling af stofmærker og klistermærker m. foreningens logo 
BA bestiller 500 stofmærker (ø70 mm) og 500 klistermærker (ø70 mm). Den samlede pris 
vil være 7.900 kr., som kan afholdes indenfor det afsatte beløb på budget 2019. Et 
stofmærke og et klistermærke tilsendes nye medlemmer. Nuværende medlemmer får 
udleveret et stofmærke og et klistermærke i forbindelse med fremmøde ved arrangementer. 
Der laves afkrydsningsliste. Der fastsættes senere pris for køb af mærker ud over det 
udleverede. 
Der er fremstillet et større antal ”Visitkort” m. foreningens logo og kontaktoplysninger. Alle 
er velkommen til at tage ”en mindre stak” af disse (befinder sig i klubhuset) til uddeling. 
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8. Kontakt til og velkomst til nye medlemmer 
Niels Møller Hansen (NIMH) har sagt ja til at påtage sig rollen som den der ”tager 
kontakten til nye medlemmer”. BA aftaler nærmere med NIMH om hvordan og hvorledes. 

9. Arbejdet med fiskeri i kanaler og moser, herunder opdatering af nuværende materiale 
NIMH og BA gennemgår det nuværende materiale, herunder oplysninger, kort mv. der 
ligger på foreningens hjemmeside, og på www.fiskekort.dk og sørger for at opdatere dette. 
Salg af dagkort/ugekort sker følgende steder: 

 Outdoorcentret Asnæs 
 VisitOdsherred Nykøbing Sj. 

Herudover henvises til køb på www.fiskekort.dk 
Der skal aftales nærmere om afregning for solgte dagkort på de fysiske salgssteder, og 
reklamering for hvor og hvordan man køber dagkort/ugekort. 
Det blev besluttet at hæve prisen for dagkort til 60 kr. og prisen for ugekort til 180 kr. 
(Tidligere priser 50/150). Priserne hæves med virkning fra udsendelse af dette referat. 
Fiskekontrollører kanaler og moser: PH, NHJ og BA har foreløbigt meldt sig til at udføre 
kontrol af fiskekort mv. Der efterspørges yderligere medlemmer til at udføre denne opgave. 
BA kontakter Poul Nielsen for at høre om hans erfaringer med kontrol. 
Det blev besluttet at revidere de nuværende regler, så følgende fremadrettet er gældende, 

 Alle fangede fisk skal genudsættes (dette betyder at gedder <60 cm også skal 
genudsættes 

 Det er ikke tilladt at fiske fra broer 
BA sender revideret tekst til regler til ENO. 

10. Junior arbejdet 
Torben Pedersen (TP) har tilbudt sig som kontaktperson til ”juniorer”, og således tage mod 
henvendelser fra disse, hvilket bestyrelsen med glæde tager imod. 
Herudover har TP i sin henvendelse anført 2 elementer han ønsker at arbejde videre med, 

1. Teknologi og kommunikation 
2. Samarbejdsaftaler 
Bestyrelsen stillede sig positiv overfor det nævnte, og afventer en nærmere 
konkretisering af indsatsen. 

11. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 24. april kl. 18.00 med spisning. Hovedpunktet på mødet 
er angivet under pkt. 6 i dette referat. 
Bestyrelsesmøder afholdes fortsat som åbne møder fra kl. 19.00, dvs. at medlemmer er 
velkomne til at deltage som observatør. 
BA meddelte, at han er udrejst fra d. 16. marts til og med d. 20. april, og derfor som 
udgangspunkt ikke være til rådighed. Kan dog kontaktes pr. mail. 
RS gjorde opmærksom på, at der ikke blev ryddet op, tømt affaldspose, fejet gulv mv. efter 
benyttelse af klubhuset. Alle brugere af klubhuset skal efter benyttelse sørge for, 

 At rydde op 
 At tømme affaldssække 
 Feje gulvet 
 Starte opvasker 

 
For referat 
Bjarne Andersen 

http://www.fiskekort.dk/
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