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Viborg Fiskeriforening, referat                                                        
    

Tid: 04.09.2018 kl. 19:00 – 21:30 Bestyrelsesmøde 

Sted: FDF Sejlcenter, Nørremøllevej 120, Viborg 

Mødt: 
Afbud: 

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

Dagsorden 
Tov- 

holder Referat 

1.  Post / mail / tlf. 

 
 Spørgsmål fra medlemmer o.a. er besvaret løbende. 

HSB henvendelse – se pkt. 6. 
Der er rykket for en status på nye fiskebroer hos 
Planafd./Viborg Kommune.  

Orientering siden sidst Informationer/kommentarer 

2.  Medlemstatus 
Økonomistatus  
Øvrig orientering 

Mads 136 medlemmer. Det er gået langsomt i den varme 
sommer, men vi forventer, at efteråret bringer os på niveau 
med sidste år. 
 
Alle konti er flyttet til Ringkøbing Landbobank. 
 
I alt måtte der ekstraordinært købes reservedele for for ca. 
kr. 5.500 i sommerferien (propeller, karburator). Dertil 
kommer alm vedligehold i september (årer, tolde, tovværk, 
beslag, ankre, skilte osv.) 

Igangværende sager Konklusioner / beslutninger 

3.  Bådene:  
Booking, opsyn, vedligeholdelse 

Claus+ 
Mads+ 
Torkild 

 
Mark+ 
Mads 

 

Hald Sø både bruges flittigt, gennemgås snarest muligt og 
div. nedslidte dele udskiftes.  
 
Instruktionsvideoer: Mads og Mark får færdiggjort skiltene 
vedr. rengøring og arbejder videre med instruktionsvideo. 
Båd-sider på web opdateres med nye tekster/video, når de 
er klar. 
 
Bookingbegrænsning: Så længe vi benytter en gratis 
udgave af bookingsystemet er kun få indstillinger mulige. 
Hvis bookinger igen misbruges, må deraf øgede 
omkostninger til styring og kontrol og evt. ny booking-app 
lægges på prisen på båd-medlemskab. 

4.  MobilePay / Dankort  
E-boks 

Claus+ 
Mads 

Tages op ved næste bådmøde. 
Ingen løsning endnu.  
 

5.  Fotokonkurrence Freddy 
 
 

Mark 

Der er lavet en ny side på hjemmesiden med regler og 
resultater fra konkurrencen, som løbende opdateres. 
 
Augusts vinder blev Jørn Petersen.  
September-præmie er udsendt på mail og vist på web. 

6.  Vand- og naturpleje Freddy Non Mølle-side med høringssvar kan nu findes på 
hjemmesiden. 
Hald Søs Bådelaug spørger efter hjælp til div. arbejde ved 
Mostgård Bæk 14-16. sep. Mail sendes til medlemmerne, 
som opfordres til at tilmelde sig direkte til Jens/HSB, hvis 
de har tid og lyst til at give en hånd med evt. kun en af 
dagene.  

7.  Vibfisk.dk Freddy 
 
 
 
 
 

Claus 

Referater o.a. dokumenter kan nu findes på hjemmesiden 
under punktet ”Bestyrelsen”. 
Menupunktet  ”Fangstrapporter” er nu udvidet til at hente 
og vise de 50 seneste fangster fra medlemmers 
indberetninger til Fangstjournalen (tidl. 30). 
 
vibfisken.dk? Claus indkalder til udredning. 



Side 2 af 2 

 

 

8.  Sociale medier  Mark+ 
Claus 

Dejligt at de fleste indlæg i fb-gruppen foregår i en god 
tone – tak for det! 
 

9.  Dagsorden for dialogmøde Alle Bestyrelsen mødes en lørdag, hvor der er god tid til 
diskussion af emner, der ikke er tid til ved ordinære aften-
bestyrelsesmøder. Dagsorden til mødet i november: 
1. Konkurrenceformater: Offentlige / ikke offentlige. 
2. Deltagelse i div. offentlige arrangementer 
3. Medlemshvervning  
4. Vision, lystfiskeriets og foreningens fremtid 

10.  Viborgsøernes Samarbejdsudvalg 
(SU) er et samarbejde mellem: 
Viborg Fiskeriforening,  
Viborg Baadelaug,  
FDF Sejlads Viborg, Viborg Ro- og 
Kajakklub, Gymnastik- og 
Idrætshøjskolen, VisitViborg 
(Turistforeningen), Danmarks 
Naturfredningsforening Viborg samt 
Viborg Kommune 

Freddy Formøde afholdt hos Viborg Baadelaug 29.8. hvor et 
dagsordenforslag blev udarbejdet til møde med og hos 
Viborg Kommune. Dagsorden indeholder bl.a. SU-
kommissorium, videre med søplanen (nu da regulativet er 
på plads), skiltning/frit fiskeri mm, lysregulering ved Nybro, 
vandkvalitet, slæbestedsproblemer mm. 
 
 

Evalueringer Konklusioner / beslutninger 

11.  Klubaftener Mads 
 
Claus 

7.8. Beskedent fremmøde – ultravarmt vejr.  
 
21.8. Også beskedent fremmøde (4-5) men der blev lavet 
vedligehold af grej og der var en god snak om at ikke kun 
bestyrelsen kan arrangere fisketure – det kan alle 
medlemmer. Bestyrelsen hjælper gerne f.eks. med at 
udsende mail mm. til de andre medlemmer, når du gerne 
vil lave en tur eller en konkurrence med flere deltagere. 
Kontakt bestyrelsen, vi kan evt. også stille præmier til 
rådighed eller støtte en aktivitet på anden måde.  

12.  Fisketure  Ingen klubture i august. 

 

13.  Andre aktiviteter Claus 
 

Mark+ 
Freddy 

 
 
 

 
Torkild 

30.000 sætteål blev udsat i Viborgsøerne 11.7 
 

Begynderfiskeri 11.7: Vi har hjulpet ca. 40 børn og nogle få 

voksne med at fiske for første gang. Det foregik ved Hald 

Sø under Boligselskabernes Fællessekretariats 
friluftsarrangement for boligafdelinger i Viborg, Bjerringbro 

og Rødkærsbro. 
 

Naturstyrelsen/skarv...Beretning afventes 😊 

Kommende Konklusioner / beslutninger 

14.  Aktiviteter  Frivillig fredag/De frivilliges Hus 28/9:   
VibFisk deltager ikke som forening. 
Naturens Dag ved Hald: Vi deltager ikke i år. 

15.  Klubaftener Claus 
Mads 

18.9.: Emne/aktivitet vil fremgå af hjemmesiden  
2.10.: Emne/aktivitet vil fremgå af hjemmesiden 

16.  Fisketure Mads Søtur okt/nov – aborre/gedde – under planlægning 
 

17.  Næste bestyrelsesmøde 
Dialogmøde 

Alle 
Alle 

9. okt. kl. 19:00 hos Claus 
Dato: Lørdag 10. nov. – tidspunkt følger senere 

Eventuelt  

18.  Pc 
 

 Foreningens gl. pc fra 2011, som ikke har været brugt de 
senere år (nedskrevet til 0,00 i 2015) er kasseret. Der er 
ikke aktuelle planer om at købe en ny, da bestyrelsen 
anvender private computere/smartphones og i dag foregår 
bestyrelsens kommunikation via webmail og opbevaring af 
væsentlige dokumenter hovedsageligt i ”skyen”. 

05.09.2018/fn 
 
 
 


