
Dagsorden bestyrelsesmøde i SSFK d. 7/10 – 2021 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering af bestyrelsen. Vi skal vælge Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær 

3. Behandling af JCs tilbud om at forbliver tovholder på vandmøllesagen og vandsportens hus 

4. Diskussion om diverse underudvalg (Junior, aktivitet mm.) 

5. Nyt fra vandplejeudvalget 

6. El-fiskeri og udsætning af fisk 

7. Hjemmesiden (Tilbud på ny kontra at lave den selv) 

8. Sponsorgaver 

9. Kurser i el-fiskeri + vandpleje 

10. Regelsæt til kommende konkurrencer 

11. evt.  

 

Referat af bestyrelsesmødet 7/10 – 2021: 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Konstitueringen forløb således: 

Formand: Peter Høfler (PH) 

Næst formand: Lasse Israelsson (LI) 

Kasserer: Morten Hyttel (MH) 

Sekretær: Christian Rasmussen (CR) 

Menigt medlem: Svend Nielsen (SN) 

3. Bestyrelsen vælger at takke ”ja tak” til Jesper Christensens tilbud om at forblive tovholder på 

faunapassagen ved vandmøllen og Vandsportens hus. 

4. Bestyrelsen er enige om at følgende underudvalg bør stiftes: 

Junior udvalg – Emil Christensen har givet tilsagn om at deltage her, yderligere medlemmer søges. 

Aktivitetsudvalg (herunder konkurrencer) – Her skal vi have fundet folk der kan hjælpe SN bl.a. med 

klubaftener. 

Vandpleje - Her fortsætter PH mens MH kobler sig på for at aflaste og hjælpe. Der bliver stadigt 

behov for at kunne samle yderligere mandskab blandt klubbens medlemmer. 

5. PH orienterede om nye indsatser som kommunen planlægger. ”Projekt Sæbygård” åen udlægges i 

profil 2 (åben v-profil) og her laves 3 gydebanker a 25m. ”Projekt Hørbylund” Nedlæggelse af en 

mølletrappe og herefter laves 8 gydebanker af 10m. Så er Peter Høfler i forhandling med 

kommunen om et projekt-stykke hvor der ikke må grødeskæres med meje kurv mm. Eneste 

grødeskæring bliver her med le. Mere om dette når forhandlingerne er færdige. 

Og så skal der lyde et stort ”tak for hjælpen” til alle dem der stillede op til rensning af gydebanker 

      

6. Elfiskeriet resten af sæsonen planlægges af LI i samarbejde med Kevin fra Frederikshavn 

lystfiskerforening. Første dato bliver d. 17/10 kl. 08.45 og der er mandskab på plads. Folk er meget 

velkomne til at komme og kigge. De resterende datoer bliver slået op på Facebook som nævnt til 

generalforsamlingen. Desuden besluttede bestyrelsen at prøve at få LI og MH på forbundets kursus 

for el fiskeri. Lykkedes dette vil vi se på at indkøbe eget el-fiskeudstyr så vi ikke er afhængige af 

andre. Dette kan også bruges til bestandsanalyser mm. I vandplejeudvalget. Mht. til udfordringen i 



at skaffe folk og biler nok til fiskeudsætningen, vil bestyrelsen kigge på muligheden for at lave et 

fællesspisningsarrangement (eller lignende) efter fiskeudsætningen, så der er en lille ”gulerod” for 

at deltage. 

7. Vores hjemmeside er som nævnt udenfor vores kontrol. Bestyrelsen kigger på muligheder for at få 

lavet en ny. Er der nogle medlemmer der har erfaring og kan gøre dette? PH, LI, MH og CR 

undersøger hver en mulighed for at få lavet en ny, hvis vi ikke har en i klubben der kan og vil. 

8. Herunder behandles punkt 10 også, da vi mener de hænger sammen. MH samler et forslag til et 

standardregelsæt til konkurrencer i SSFK. Disse kan skriftligt afviges hvis aktivitetsudvalget finder 

det nødvendigt til specifikke konkurrencer. Bestyrelsen mener også at der skal suspenderes for 

dagkortsalg på konkurrencedagen (-ene) hvis dette er teknisk muligt. 

Desuden mener bestyrelsen, at sponsorgaver, Indsamlet af- og til klubben, er klubbens at råde 

over. Også hvis det egentlige formål ændrer sig/umuliggøres af vejrlig mm.  Mere om dette vil 

fremgå af de nye konkurrenceregler.  

9. Er behandlet under punkt 6 

10. er behandlet under punkt 8 

11. Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en printer/scanner til brug af og for klubben denne kommer til 

at stå ved sekretær CR. LI har en computer som han vil donere til klubben, hvorefter CR ser om 

denne kan nulstilles så den kan fungere som computer for klubben. Ellers vil bestyrelsen overveje 

køb af en bærbar.  

Der var under generalforsamlingen et ønske om at bestyrelsen var ”mere” synlig – Vi mener i 

bestyrelsen, at vi er tilstrækkeligt synlige (og lette at komme i kontakt med) både ved åen og i de 

forskellige udvalg. 

Der blev diskuteret hvordan vi skulle forholde os under lokalvalget, og blev enige om at tage den 

”løbende”. Ingen fra bestyrelsen bør dog udtale sig officielt, uden at have vendt den aktuelle sag 

med resten af bestyrelsen.  

Vi har tidligere på året tilbudt/bedt om at blive en del af ”Vanddeling” med Voer å- og 

Frederikshavn lystfiskerforenings juniorafdelinger. PH kontakter de respektive folk i den nævnte 

foreninger for at få dette på plads, så alle juniorer i de berørte foreninger kan fiske frit i hinandens 

vand. 

Er vores fiskeribetjente synlige nok? LI har 4 gange i indeværende sæson bedt folk om at pakke 

sammen eller køre ned og købe kort. Skal vi søge efter nye betjente? Eller skal vi genindføre 

”gammel” praksis om, at man altid må bede om at se en andens fiskekort, hvis man selv fremviser 

sit? 

Vi vil forsøge at få sat skilte op ved åen, om at fiskeri kun er tilladt med gyldigt fiskekort. PH søger 

tilladelse hos kommunen, herefter vil vi indhente tilbud på at få skiltene lavet. 

  

 


