
 

 

Bestyrelsen opgaver 
- Årsregnskab, (revision, informer medlemmer, hjemmesideopdatering) 

- Generalforsamling (indkaldelse, opdækning, madlavning, mødeforberedelse osv.) 

- Indsamling af indtægter fra kortsalg i butikker (kassererens opgave) 

- Ansøgning om tilskud fra kommunen. Færdig senest 15. februar. (Mangler placering i årshjul) 

- Få ren straffeattest på ledere 

- Kontakt til forbund, det offentlige og samarbejdspartnere som ikke er placeret i udvalg 

Organisation: Formand mangler 

Forslag til arbejdsgang: 

Bestyrelsen foreslås at arbejde strategisk. 

Der kan fx indkaldes til 4 møder årligt. Evt. med forskelligt indhold – nogle/alle møder kan have deltagelse 

at udvalgsformænd (fx 2/4). 

Formand/formandskab: Leder møderne og sætter dagsorden og tegner foreningen i dagligdagen.  



Kasserer: Styrer økonomien strategisk og bogfører/betaler regninger. Når budget er udarbejdet og 

gennemgået med udvalgene, er det udvalgene der er ansvarlige for detailøkonomien. Er der behov for 

budgetrevision, kan kasserer gennemfører denne. 

Sekretær: Laver referat primært i form af handlingsplan. 

Bestyrelse/formand/formandskab skal være i stand til at træffe ikke strategiske beslutninger imellem 

møderne.  

Tur og arrangementsudvalg 
OSF fisketur/arrangement   

 Aktivitetskalender Facebook gruppe Facebook 
gruppe/Bloggen 

Før turen Skal slås op her Bør slås op her  

Efter turen   Turvinder skal slås op 
her 

Note: Sinnet foreslår, at hun overtager opgaven med at ringe til turledere, der ikke har slået turvinder op 

 

Ørreddag forår 

- Sponsordyrkning og præmieindsamling 

- Find og indkald arbejdsteam 

- Annoncering i butikker, blog og facebook mm 

- Indkøb af øl, pølser og vand 

- Tilberedning/servering af pølser og brød 

- Oprydning og nedlukning på dagen  

Vinteraftenprogram 

 Aktivitetskalender Facebook gruppe Facebook 
gruppe/Bloggen 

Før aktivitet Skal slås op her Bør slås op her  

Efter aktivitet   Bør omtales her 

 

- Vinteraftenprogram for hele vinteren skal gøres færdig i september måned  

- 2021 vinterprogram gøres færdig i december 2020 – Jan O/LongNiels indkalder interesserede til 

møde. På dette møde gøres turprogram 2021 også færdigt. Interesserede indkaldes. 

- Find underholdning ude fra (=foredrag) 

- Rengør klubhus, afsprigning (desinficering af gear, håndtag, toilet osv.) 

-  

Turprogram for hele året 

- Find turledere 

- Find ture der dækker medlemmernes interesser 

- Annoncér på hjemmeside og fb 



- Onsdagsklubbens supportere oprettes under Tur og Arrangementsudvalget ligesom turene 

oprettes i aktivitetskalenderen – det vil bidrage til åbenhed og den gode markedsføring af klubben  

Vandløbsplejeudvalget 
- Fiskeudsætning (Mangler placering i årshjul) 

- Klargør (oprens) ørredvandløb til efterårets opgang 

- Etablering, forbedring og vedligeholdelse af gydebanker 

- Diverse ansøgning hos offentlige myndigheder 

- Mødedeltagelse (eksterne møder) 

- Pengeindsamling hos fonde og myndigheder til store projekter 

Klubhusudvalget 
- Indkøb af sæbe, affaldsposer, hygiejnepapir o.l. 

- Diverse vedligeholdelses opgaver af bygning og grund (græsslåning) 

- Rengøring  

- Arrangement og materialeindkøb af/til større arbejdsopgaver 

- Alarm 

PR udvalget 
- Opdater/Vedligehold hjemmeside o-s-f.dk 

- Opdater/vedligehold hjemmeside makrelfestival.dk 

- Opfølgning og vedligeholdelse af aftale hos dk.hostmaster og webhotel (one.com)  

- Opdater/vedligehold Facebook grupper 

- Opdater/vedligehold af Facebook side Odsherreds Sportsfiskerforening – OSF 

- Opdater/vedligehold af Facebook side Makrel Festival 

- Organisation: Gamle Niller ønsker en anden rolle end formand i udvalget 

Kanal- og moseudvalget 
- Lodsejerafregning senest efterårsferien 

- Tilsyn med fiskevande 

- Oprydning på volde 

- Skiltning  

- Administration af dagkort og salgssteder 

- Kontakt med digelauget og regler for fiskeriet 

- Organisation: Formand mangler 

Organisation: Evt. Koordinator på kontrol mangler 

Organisation: Evt. ansvar for SU og Tissø – ellers placering og ansvar for kontakt andet sted 

Småbådsudvalget 
Organisation: Formand mangler 

Arrangere ture for småbåde 



Juniorudvalget 
- Juniorture/-arrangementer 

- Find aspiranter til juniorlederkurser 

-  

Makrelfestivaludvalget 
Makrel Festival 

- Arrangere DM i makrel på Sj. Odde i August md. 

- Præmieindsamling (bør ske i efteråret før afholdelsen) 

- Myndighedstilladelser fx øl og spiritus 

- Indvejning 

- Kontakt til havnefoged (også parkering og leje af havn). Havnen skal lejes tidligt, så den ikke 

bookes. Det kan ske ved afslutning af årets Festival at der bookes til følgende 

- Kontakt til Visit Odsherred 

- Bookning af madaftale fx den gyldne hane 

- Varetage salg af deltagelse + opsætning af betalingsportal (deltagelse bør kunne købes inden 

udgangen af november til deltagelse efterfølgende år evt. tidligere deadline) 

- Reklamering og kommunikation fx på Facebook 

Organisation: Formand mangler 

 


