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Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 11. dec. 2019 

 

Deltagere: 
Bestyrelsen – Niels H Jensen (NHJ), Bjarne Andersen (BA), Preben Hansen (PH), Erik Nybro Olsen 

(ENO), Jonas Christiansen (JC) 

Suppleanter – Afbud fra Roland Sørensen (RS) 

Jan Aggerholm (JA) deltog under dagsordenens pkt. 4 

 

Dagsorden/Referat 

1. Valg af referent – BA blev valgt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 6. nov. – Godkendt og lægges på hjemmesiden 

 

3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 

 

4. Drøftelse af foreningens vandplejearbejde, herunder tilskud til TØS og udvalgets ønsker til 

budget 2020 (Jan Aggerholm deltager under dette punkt) 

JA orienterede om vandplejearbejdet i 2020, som vil omfatte følgende i større eller mindre 

omfang, 

- Gærde å 

- Anneberg Sørende 

- Herrestrup Bækken 

- Grønnehavebækken 

- Højby Sørende 

Forholdene omkring hidtidig støtte til TØS blev drøftet. Det blev bemærket, at der ikke 

foreligger en klar aftale om den årlige støtte til TØS. Såvel bestyrelsen som Vandplejeudvalg 

er positiv overfor fortsat at yde konkret støtte i større eller minder omfang. Støtten skal dog 

ses i sammenhæng mellem OSF’s egen indsats på området, og det arbejde som OSF’s 

medlemmer erlægger omkring og i TØS. BA tager initiativ til afholdelse af møde med TØS for 

at drøfte den fremtidige støtte og forhold vedrørende denne. Det blev besluttet, at der i 2019 

ydes støtte på 2.000 kr. ENO sørger for overførsel af beløbet, så det kan bogføres på 2019 

regnskabet. 

Bestyrelsen besluttede, på baggrund af dialogen m. JA, at afsætte 15.000 kr. til 

vandplejearbejde på budgettet for 2020. 

Bestyrelsen udtrykte stor ros for den arbejdsindsats der ydes af Vandplejeudvalget og de 

medlemmer der arbejdet heromkring. 

 

5. Generalforsamling 2020 

a. Tjek på diverse praktiske forhold og dagsorden – Alt OK 

b. Gennemgang af udkast til vedtægtsændringer (er tidligere udsendt til jer) – Det 

fremsendte udkast til vedtægtsændringer blev godkendt. 

c. Tidsplan/aftaler vedrørende udarbejdelse af regnskab 2019 og budget 2020, herunder 

kontingent for 2021 – ENO arbejder videre, og aftaler tidspunkt med revisorerne for 

revision af regnskab 2019. 

d. Årets præmier – Ligger i regi af Tur & arrangementsudvalget. 

e. Andet – Ingen bemærkninger 

 

6. Status vedrørende afregning af solgte dagkort og ansøgning om tilskud fra Odsherred 

Kommune – BA kontakter VisitOdsherred for overførsel af indbetalinger der vedrører salg af 
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dagkort. ENO er lang fremme med udarbejdelse af ansøgning om lokaletilskud mv. fra 

Odsherred Kommune. 

 

7. Stillingtagen til fortsættelse af fælles spisning forud for bestyrelsesmøder og andre møder. 

Har sammenhæng til foreningens økonomi/budget. – Hvis der arrangeres fællesspisning 

forud for bestyrelsesmøder, anvendes princippet ”smør selv/fremstil selv”. Det understreges, 

at der til arrangementer som f.eks. arbejdsweekender fortsat indkøbes ”færdigmad”. 

 

8. Status på ”Turkalender 2020” – Af hensyn til det fremskredne tidspunkt, udsættes punktet til 

næste møde. 

 

 

9. Drøftelse om deltagelse i profilerende arrangementer som f.eks. ”Den gode historie – Unikke 

oplevelser” - Af hensyn til det fremskredne tidspunkt, udsættes punktet til næste møde. 

 

10. Orientering fra landsdelsmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund d. 18. nov. – BA gav en kort 

orientering, og videresendte Notat fra DSF vedrørende landsdelsmøderne. 

 

11. Evt. – Ingen bemærkninger 

 

Næste møde afholdes onsdag d. 5. februar kl. 18.00, startende med fælles spisning jf. dette referats 

pkt. 7. 

 

For referat: Bjarne Andersen 

 

 

 


