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Viborg Fiskeriforening, referat                                                        

 
  
Tid: 

 
10.07.2018 kl. 19:00 – 22:00 
Næste møde 4.09.2018 

 
Bestyrelsesmøde 

 
Sted: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej 120, Viborg 

 

Mødt:: 
Afbud: 

Claus, Freddy, Mark, Mads, Bojana 
Anders, Torkild, Erik 

Referat 
Tov- 

holder Kommentarer 

1.  Post / mail / tlf. 

 
Alle Indgået post er besvaret løbende. 

Orientering siden sidst Informationer 
2.  Medlemstatus 

 
Økonomistatus  
 
Øvrig orientering 

 

Mads 
 

Mads 
 

Claus 

126 
 
- 
 
- 

Igangværende sager Konklusioner / beslutninger 
3.  Bådene:  

Booking, opsyn, vedligeholdelse 
Claus 
 Mads 
Mark 

 
 

Mads 
 

Mark 
Mads 

 
 
 
 

Mads 

Korte instruktionsvideoer kan forebygge nogle 
begynderproblemer med båd og motor, så det arbejdes 
der videre med. F.eks.: Chokeren skal skubbes helt ind når 
motoren er godt i gang og senest efter ½ minut. Chokeren 
må kun aktiveres ved start. 
Skilte med renholdelsesopfordring indkøbes til bådene.  
 
Bådbrugerne opfordres til at tage et foto af bådens indre 
før afgang og sende det til vibfisk@gmail.com, ellers er det 
den seneste brugers ansvar, hvis der ikke er ryddet op 
eller ting er gået i stykker. Mail /video herom sendes til 
bådbrugerne. 
 
Dobbelt booking: Tjek om systemet kan begrænse 
booking til 1 ad gangen, så enkeltmedlemmer ikke blokerer 
flere dage i træk. 
 
Manglende booking: Brugeren risikerer tyverianmeldelse 
hvis båden er væk uden at være booket. Har du af en eller 
anden grund glemt at booke, så mail omgående til vibfisk 
eller kontakt og informer bådudvalget, så båden ikke 
formodes stjålet. 

4.  MobilePay / Dankort Claus MasterCard er nu aktivt. Ny tlf. med bedre batteritid 
anskaffes.  
 

5.  Fotokonkurrence 
 

Mark Kører fint og planmæssigt. Vi har 33 medlemmer, som nu 
bruger Fangstjournalen. 
 

6.  Vand- og naturpleje Freddy Faunapassage ved Non Mølle. Høringssvar er indgivet 
sammen med Hald Sø’s Bådelaug. 
 

7.  Vibfisk.dk 
 

Freddy Cookie-popup samt politik-side er udgivet. Gallerifotos er 
gjort søgbare vha. tags. 
Ønskes: Referater o.a. dokumenter på hjemmesiden så de 
ikke behøver udsendes pr. mail 
 

8.  Sociale medier  Claus 
Mark 

Fuld fart frem! 

Evalueringer Konklusioner / beslutninger 

9.  Klubaftener  Ingen afholdt siden sidst. 
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10.  Fisketure  Fiskekonkurrencen: Der er kommet både positive og 

negative tilbagemeldinger vedr. konkurrencens nye format. 

Format, vilkår mv. for næste konkurrence drøftes på et 

kommende bestyrelsesmøde – eller ”dialogmøde” hvor der 

er mere tid til at diskutere tingene igennem. 

Markedsføring af konkurrence i år var for sent ude, næste 

år startes 2-3 måneder før, dvs. præmier, betingelser, dato 

osv. skal ligge fast 2-3 mdr. i forvejen. 

 

Gjerrildturen: Fin tur, 12 deltagere, skiftende vejr, masser 

af flade, mest rødspætter og skrubber, men også en enkelt 

slethvarre, hornfisk og nogle fjæsinger og savfylte. 

 

11.  Andre aktiviteter  Torkild deltog i Naturstyrelsens foredrag vedr. skarv mv.  
afventer hans referat næste gang. 
 

Kommende Konklusioner / beslutninger 

12.  Aktiviteter Claus 
 

Freddy 
Mark 

11.7. – 14:30: Åleudsætning i Viborgsøerne 
 
11.7. - 10-15: Boligafdelinger: Begynderfiskeri ved Hald 
Hovedgård. Foreningens fiskesæt forberedes og rigges til 
medefiskeri m/orm. 

 
13.  Klubaftener - 

Mads 
Claus 

24.7: Sommerferielukket – dvs. ingen klubaften. 
07.8. alm. klubaften 
21.8. alm. klubaften 

 
14.  Fisketure  

 
Ingen planlagt med dato endnu. 

15.  Næste bestyrelsesmøde Alle 
 

4, sep.t 19:00, FDF Sejlcenter 

Eventuelt  

16.   Alle Emner til dialogmøde i efteråret efterlyses til næste 
bestyrelsesmøde, så der kan laves en dagsorden til 
dialogmødet.  
Forslag 1: Fremtidige fiskekonkurrencer: Format, regler, 
præmiepolitik osv. 
Forslag 2,3,4, osv. – tag dine idéer med næste gang. 
(”Dialogmødet” er et udvidet bestyrelsesmøde, hvor vi 
bruger det meste af en dag til at drøfte ting, der ikke kan 
nås på et ordinært bestyrelsesmøde): 

 
11.07.2018/fn 


