
Bestyrelsesmøde, torsdag d. 17/11 – 2022 

 

Dagsorden: 

1. Elfiskeri (LI,MH) 

2. Vandpleje (PH) 

3. Faunapassagen (PH) 

4. Juniorudvalget 

5. Evaluering af fiskekonkurrencen 

6. Dato for generalforsamling for 2022 

7. Suppleanter og Bestyrelsesposter 

8. Refusion ifm. kørsel 

9. Tilbagebetaling til DSF 

10. Eventuelt 

 

Ad.1: LI fortæller at vi mangler yderligere 2 omgange i år, og så ser vi om der er behov for 

yderligere. Der er en kæmpe tilslutning blandt vores medlemmer til at hjælpe, så vi er heldigvis 

altid nok til at dele arbejdet      Der bliver aftalt, at når der er mange nye hjælpere til stede, så 

holder LI lige en kort briefing inden vi går i gang. 

Ad. 2: Der har ikke været så mange nye tiltag i år. De fleste gydebanker er visuelt inspiceret og 

dem der så ubrugbare ud er skyllet. Kommunen har lagt grus ud nogle steder i systemet, det ligger 

måske ikke helt optimalt, men PH vurderer at det er bedre end hvis der ikke var noget der. PH 

siger at der fremover vil blive fokuseret på de små tilløbsbække, da gydestryg i hovedløbet sander 

for hurtigt til. 

Ad.3: Der er lidt grus i maskineriet mht. til hvilket projekt der skal føres ud i livet. Å-lavet og SSFK 

har begge forkastet kommunen udspil, og det kompromis som SSFK og Å-lavet har diskuteret sig 

frem til, falder på, hvor meget å-lavet kan acceptere at vandstanden falder. Der er et nyt møde 

med de implicerede d. 24/11 

Ad.4: MH er ved at arrangere en fælles juniortur til Storåen med deltagelse af både Os, 

Frederikshavn og Voer å juniorer. Turen er planlagt til maj måned 2023. Vi er kommet frem til at vi 

ønsker et arrangement ca. i hvert kvartal, og diskussionen går lige nu på, om disse arrangementer 

skal være åbne for alle, dog med fokus på junior deltagelse. 

Ad.5: Vi er generelt enige om at det var et godt arrangement, som det høje deltagertal også 

understøtter. Vi skal dog have mere orden om de nedskrevne regler, og sørge for at de er meldt ud 

i ordentlig tid. Næste år satser vi på at få konkurrencen til at ligge tidligere, enten sidste weekend i 

august eller 1. weekend i september. Vi overvejer også, om vi for lettere at kunne afgøre størrelse 

på fiskene, skal have alle fisk indvejet. Vores vurdering er, at det ikke er nogen trussel mod 

bestanden, at vi gør det, den ene weekend om året. 



Ad.6: Generalforsamlingen indkaldes til d. 26/1 – 2023 

Ad.7: Vi ved at PH, LI og MH er på valg, og de lover at melde tilbage asap. Om de genopstiller. Da vi 

ikke ser meget til vores suppleanter i løbet af året, vil vi forsøge at finde nogen der mere 

opdaterede med hvad der rør sig i klubben. Er der nogen der kender, eller kan anbefale nogen? 

Ad.8: Vi tilbyder allerede nu kørselspenge til folk der kører på kursus mm. Vi diskuterede på mødet 

om dette også galt i forbindelse med bestyrelsesmøder og lign. Da MH bor i Aalborg. Vi er i 

bestyrelsen enige om, at det gør det. Selvom bestyrelsesarbejdet er frivilligt, synes vi ikke det 

ligefrem skal koste os penge at deltage i møder mm. Vi kigger nærmere på hvilke regler og takster 

der er på området. 

Ad.9: Danmarks Sportsfiskerforbund har bedt om at få refunderet 35.000 kr. som de i sin tid gav til 

den oprindelige faunapassage indsamling. MH og PH sørger for at få dette gennemført. 

Ad.10: Intet under eventuelt. 

   


