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                             Referat bestyrelsesmøde 24.04.2018, 19:00-22:00 
 

                              Mødt:      Claus, Freddy, Mark, Anders, Mads, Torkild, Bojana 

                              Afbud:     - 

                              Sted:       Hos Claus 

 

Nr. Emner  

1.0 1. Post – mails 

2. Siden sidst 

 

 

1. Freddy besvarer mail fra HSBs nye kasserer. 

 

2. vibfisk@gmail.com kontakter opdateres snarest muligt af 

hensyn til nem udsendelse af mails til 2018-medlemmer og 

til dem, som var medlem i 2017. 

 

1.2 Arbejdsgrupper: 

 

1. Konstituering, fortsat 

2. Naturens rige, 60+ 

3. Bådene, booking, opsyn 

  

1 Bojana indtrådt og budt velkommen i bestyrelsen.  

Tovholder o.a. opgaver ud over bestyrelsesposter er opdate-

ret og fremgår nu på vibfisk.dk   

   

2 2. juni arrangement på Søndermølle / Naturens Rige: Mark  

koordinerer. 

 

3  Så er der 3 på stribe i Nørresø - Tak Leo! 

Leo påpeger, at der 

mangler en gammel-

mandspind på en af 

pladserne. 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Evaluering af aktiviteter: 

 

1. Klubaftener 

2. Grejauktion 

3. Foreningssamarbejder 

 

1. 3. april ”Fladfiskeforfangs-aften, 14 medlemmer fik forbe-

redt en masse grej til sommerens fladfisk. 

 

17. april Forøg dit kendskab til Viborgsøerne, 16 medlem-

mer fik masser af tips og tricks om vandene og gode steder. 

 

2. Grejauktion: knap 50 deltagere men magert og begrænset 

udbud af gode effekter, så omsætningen blev kun ca. ½ af 

sidste år, så det gav underskud efter lokaleleje mm var af-

regnet.  

 

3. BSF-samarbejdet: Individuelle bådbrugere skal betale båd-

kontingent. Samarbejdsforeninger repræsenterer kun 1 båd-

bruger og kan kun have 1 login, som administreres af en be-

styrelse. BSF er orienteret.  

 

 

3.0 Kommende aktiviteter – herunder: 

1. Klubaftener 

1. Indhold + værter fastlagt frem til 12. juni – se kalenderen på 

vibfisk.dk. 

mailto:vibfisk@gmail.com
https://www.vibfisk.dk/eksempel-side-2/bestyrelsen/
https://www.vibfisk.dk/aktiviteter/
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2. Fisketure 

 

2. Sildetur Virksund gav ca. 50 sild. Ca. 50 gange mere end 

der blev fanget fra land 😊  

 

6. maj Fisketur på søerne for medlemmer og 60+:  

Erik J, Claus, Mark.  Indkaldes hurtigt. 

 

9.-10. juni Fiskekonkurrence Viborgsøerne m/Viborg 

Baadelaug, Mark+Mads+VB planlægger – udvalgsmøde 15. 

maj 19-20 i Sejlcentret. 

 

30.- juni- 1. juli: Fisketur Gjerrild Klint – Freddy opretter 

online-tilmelding. 

 

Fisketursudvalget overvejer hvilken tur OAK bør inviteres 

med til.  

 

4.0 Vand og Naturpleje: 

 

1. HSB samarbejdet. 

 

 

 

Claus ringer til ny HSB formand. 

 

5.0 PR/Info: 

1. Hjemmesiden. 

2. Sociale medier 

3. Smelten 

4. Flere medlemmer 

 

 

1. Skal vi have diskussionsforum, kalender, mm: Ikke aktuelt 

p.t.  

Galleri med blandede, inspirerende fotos ønskes oprettet på 

hjemmesiden. Send fotos til vibfisk-mailen eller links til 

download. Eller saml på usb-stick. 

 

2. Lukket Facebook-gruppe for medlemmer, evt. andre sociale 

medier? Vi satser i stedet på at være meget mere aktive i den 

eksisterende gruppe. 

 

3. Idéer til artikler o.a. indhold – hver medbringer 1 idé til ind-

hold på næste møde. 

.  

4. Hvordan får vi flere medlemmer? Flere idéer efterlyses.  

 

 

  Eventuelt: 

1. Andet? 

2. ’Kommende B-møder 

1. Fotokonkurrence: Præmie for maj måned? 

 

2. 15. maj 19:00 i FDF Sejlcenter 

 

  


