
Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 25/11 2021: 

 

1. Konto 

2. Regnskab 2021 

3. Medlemsoversigt/Kontingent 

4. Generalforsamling 

5. Indkomne forslag til generalforsamling 

6. Nyt fra Vandplejen 

7. Børneattester 

8. Betaling af fiskeret i skoven 

9. Bogholder/revisor til årsregnskabet 

10.  evt. 

 

Tilstede er Peter Høfler (PH), Lasse Israelsson (LI), Morten Hyttel (MH), Christian Rasmussen (CR) og Svend 

Nielsen (SN). 

Ad. 1: Underskrift af fuldmagter til banken, så vi kan få dankort, netbank og NemID. LI tager de nu 

underskrevne papirer, med til banken. 

Ad. 2: Med adgang til vores konto via netbank, og indhentning af bilag hos JC Fiskegrej, er regnskabet klar 

til at blive påbegyndt. Bestyrelsen havde egentligt haft til hensigt, at få en ekstern økonomi udbyder til at 

hjælpe kassereren med at lave dette, men MH og PH havde mod på at begynde selv. Skulle opgaven være 

mere kompliceret end forventet forsøger vi at finde en ekstern udbyder. 

Ad. 3: Vi er pt 131 medlemmer af klubben, heraf 20 juniorer. PH fortæller at forbundet har gjort 

opmærksom på at der pt. Er 6 medlemmer, hvis betaling stadigt står som ”afventende”. PH eller MH følger 

op på disse, så vi kan finde ud af om det er aktive medlemmer. I forbindelse med den gode nyhed, om at 

der er givet penge til etablering af en faunapassage ved Sæby vandmølle, overvejer bestyrelsen om der skal 

laves et indmeldingsgebyr for nye medlemmer + om der skal sætte et maksimalt medlemsantal i klubben. 

Indmeldingsgebyret, skal ses som en mulighed for klubben, for at hæve indtjeningen en smule  med det 

unikke fiskevand vi, uden at det rammer de eksisterende loyale medlemmer økonomisk. Begrænsningen på 

antallet af medlemmer skal ses som en forebyggende indsats, der skal forhindre for stort fiske pres ved 

åen. Bestyrelsen diskuterede ligeledes om der kunne sættes et maksimum på dagkort pr. dag. 

Ad. 4: Generalforsamlingen for 2021 afholdes d. 27/1 – 2022 kl. 19.00 hvis de til den tid, gældende Corona 

restriktioner tillader det. PH laver formandens beretning, CR laver forslag til indkaldelse + dagsorden. SN + 

CR er på valg fra bestyrelsen. Desuden er Senad Custic og Christian Schaltz på valg som suppleanter og Villy 

Thomsen og Poul Horn er på valg som revisorer. 

Ad. 5: CR har orienteret bestyrelsen om de forslag han har sendt til PH. 

Ad. 6: PH fortæller om de igangværende projekter. I Grønheden skal der laves gydebanker til foråret, og 

SSFK skal meget gerne stille et hold til udlægningen af grus. PH fortæller at han har set mange tegn på 

gydninger i skoven     . 



Ad. 7: Vi vil have fornyet børneattesterne på alle i bestyrelsen. Desuden skal alle der skal involveres med 

arbejdet med juniorer i klubben, give tilsagn til, at klubben må indhente børneattest på dem. Uden 

børneattest, må man ikke arbejde med unger mennesker under 18 år i klubregi. 

Ad. 8: PH følger op på hvad seneste betalingsdag er. Er netbank oppe og køre, betales den herfra, ellers må 

vi få banken til at betale den for os. 

Ad. 9: Se pkt. 2 

Ad. 10: SN spørger om der kan gives tilladelse til indkøb af 6 nye fluestik til klubben, da dem vi har er af 

ældre dato. En enig bestyrelse, synes disse skal købes. SN står for købet.  

Elfiskeri: Der elfiskes søndag d. 28/11 kl. 8.45 

CR spørger til den sø LI ville se om han kunne skaffe os fiskeret til. LI fortæller at ejeren ikke er vendt tilbage 

på hans forespørgsel pr. mail. 

Juniorsamarbejde med Voer å sportsfiskerforening, Frederikshavn sportsfiskerforening og Uggerby å 

Sportsfiskerforening. Vi arbejder pt på at komme med i et samarbejde med de nævnte foreninger, således 

at de respektive juniorafdelinger frit kan fiske i hinandens fiskevand. PH skal til møde med Formanden fra 

Voer Å i nærmeste fremtid, hvor dette skal debatteres. 

Bestyrelsen beslutter herefter aktivt at søge en eller flere medlemmer til vores Juniorudvalg. 


