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                          Referat bestyrelsesmøde 29.05.2018, 19:00-22:00 
 

                              Mødt:      Claus Guldbrandsen, Freddy (referent), Mark, Anders, Mads, Torkild, Bojana, Erik 

                              Afbud:     - 

                              Sted:       FDF Sejlcenter, Nørremøllevej 120, Viborg 

 

Nr. Dagsorden  

0 1. Post/mail/tlf: 

2. Medlemstatus 

Økonomi-status 

 

1. Ikke ud over div. kommunikation vedr. nedennævnte punkter + OK 

til at Dirk betaler kontingentet til Jørn Kristensen 😊 

2. 110. Mange har ikke betalt kontingent endnu. Se pkt. 1.9. 

 

1 Igangværende: 

 

1. Konstituering, fortsat 

2. Naturens rige, 60+ 

3. Bådene, booking, opsyn 

4. Mobile Pay /Dankort 

5. Præsentationsvideo 

VibFisk? 

6. Fotokonkurrence 

7. Fiskekonkurrencen 

8. Foreningssamarbejder 

9. Medlemstegning 

10. Vand- og naturpleje 

11. www.vibfisk.dk 

12. Sociale medier 

13. Smelten 

14. Ørredudsætning 

 

  

1 Erik Ejlersen blev budt velkommen som bestyrelsessuppleant. 

   

2 2. juni arrangement på Søndermølle: Naturens Rige for børnebørn og 

bedsteforældre: Mark + Erik Jønsson står for arrangementet. Claus 

leverer pavillon, borde, Freddy henter. 

 

3 Min. behov p.t. 3x nye stangholdere Nørresø. Ekstra stangholdere til 

Dollerupbåden. Tjek årer begge steder. Begynd at undersøge løbende 

fornyelse af både m/dam. Claus tager initiativ til snarlig reparation og 

vedligehold. Man 4.6. kl. 19:00 ved Nørresøbådene. 

  

4 Mads+Claus bestiller Dankort, sørger for oprettelse af Mobile Pay i 

Ringkøbing Landbobank. 

   

5 Mark genoptager projektet snarest muligt. Vejret er i hvert fald OK 

til droneoptagelser for tiden 😊 

   

6 Vinder maj måned og præmie for juni måned, Mark følger op, så 

snart maj er forbi. 

 

7 Mads+Mark+Viborg Baadelaug. Konkurrencen søges udsat til 16.-

17. juni, da der skal mere tid til forberedelser, udsendelse af informa-

tion mv. Claus tjekker med VB om det er muligt. Senest umiddelbart 

efter VB bestyrelsesmøde.  

 

8 VSF: Lystfiskeriets Dag; hvor blev forhånds-presseomtalen o.a. mar-

kedsføring af fra Viborg Sportfiskerforenings side? For få deltagere 

generelt, men fin og hyggelig dag for dem, der kom.  

HSB: Claus ringer- har Hald Sø Bådelaug fået etableret et vandpleje-

team? Claus fortsætter opfølgning hos formanden. 

RSK: Randers Sportsfiskerklubs klubhus i Gjerrild er booket fre-lør-

søn 29.5.-1.6. 

 

9 Hvordan får vi flere medlemmer? Mads rykker dem fra 2017, der 

ikke har betalt endnu, helst med angivelse af mobile pay nummer 😊 

. 

10 Faunapassage ved Non Mølle. Høringssvar? 

Sikre/få bekræftet der anvendes ørred-gydegrus i det nye forløb. Om-

løbet skulle have været etableret for flere år siden, så vi håber, der 

ikke indtræder flere forsinkelser. 

http://www.vibfisk.dk/


 2 

Vil de nye faunapassager ved Non Mølle og senere Rindsholm i det 

hele taget kunne få den ønskede effekt, så længe Nørreåen er så ok-

kerbelastet? Freddy følger op hos kommunen. 

 

11 Gallerifotos på hjemmesiden: Nederst på hver side findes nu tag-

links, så man kan vælge at se, hvad der findes af fotos om emnet i fo-

togalleriet. Desuden vises tilfældige fotos fra galleriet løbende ne-

derst på siderne.  

 

12 Vi satser på at være meget mere aktive i den eksisterende facebook-

gruppe. 

 

13 Idéer til artikler o.a. indhold i Smelten. Eriks historie, årsberetning, 

fremtidsplaner, masser af fotos, vandremusling, faunapassager, sø-

plan, regulativ, Gjerrildtur, lystfiskeriets dag, Naturens Rige, fangst-

rapporter, foreningssamarbejde, medlemsfordele osv. Rundt med 

Ugeavisen? Mark laver udkast til medlemsopfordring til bidrag, hi-

storier til Smelten, deadline 1.10.2018 for udgivelse sidst på året. 

Freddy undersøger trykpris. 

 

14 500 type ”store” havørreder. Claus og Anders tager imod og assiste-

rer, Torkild er stand-by. 

 

2 Evaluering: 

 

1. Klubaftener, fisketure 

2. Foreningssamarbejder 

 

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

5 deltagere fangede fine gedder på op til 90cm, formanden sejlede 

bare rundt 😊 

 

13.maj: Geddefluer: Mailinvitationer kom ikke ud pga. arbejdspres., 

derfor meget sparsomt fremmøde. Emnet genoptages til efteråret 

 

2. VSF: Lystfiskeriets Dag 27.5. se pkt. 1.8 

 

3 Kommende: 

 

1. Klubaftener 

2. Fisketure 

3. Næste bestyrelsesmøde 

 

1. Se kalenderen på hjemmesiden, som ajourføres løbende. 

 

2. 29.- juni- 1. juli: Fisketur Gjerrild Klint; Freddy opretter online-til-

melding først i juni. 

 

Fisketursudvalget satser på at invitere Omegnens Allround Klub næ-

ste gang, der arrangeres fisketur på søerne.  

 

3. 12. juni kl. 19:00 i FDF Sejlcenter 

 

 4 Eventuelt: 

 

Onsdag 11.7 – hjælp familier og begyndere med at fiske fra bredden i 

parken ved Hald Hovedgård ref. mail fra Ove Elgård, Boligselskaber-

nes Fællessekretariat. Der vil være deltagere fra Bjerringbro, Rød-

kærsbro og Viborg. Vi vil gerne give en hånd med, men tidspunktet 

mellem 10 og 16 på en hverdag gør det svært at få bindende tilsagn, 

og er man ikke på arbejde er mange taget på ferie den dag, så vi vil 

spørge medlemmerne, om nogen kunne tænke sig og har mulighed 

for at hjælpe folk i gang med at fiske. 3-4 mand ville være super! 

Freddy sender udkast medlemsmail til Mark for udsendelse.  

 

  


