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Viborg Fiskeriforening, referat      

Tid: TORSDAG 07.02.2019 kl. 19:00 – 22:00 Bestyrelsesmøde 

Sted: Hos Claus 

Mødt: 
Afbud: 

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

Dagsorden 
Tov- 

holder Referat 

1.  Post / mail / tlf. 

 
MH+CG 

 
 

CG 

Naturens Rige: Thorkild deltog i info-mødet. Mark 
fortsætter arbejdet hvis Erik Jønsson vil være med – Claus 
tjekker med Erik J. 
VSF: Grejauktion? Vi afholder ikke i år pga. for få og 
uinteressante varer sidste år. Claus svarer VSF. 
 

Orientering siden sidst Informationer/kommentarer 

2.  Medlemstatus 
Økonomistatus  
Øvrig orientering 

MT 147 
Forventet underskud ca. 7000 pga. udg./præmier, 
fotokonkurrence, dårlig grejauktion, motorrep., mange øvr. 
rep. af både mv. 
 

Igangværende sager Konklusioner / beslutninger 

3.  Bådene:  
Booking, opsyn, vedligeholdelse 

TL 
 
 
 
 

Alle 
 

 

Thorkild har mandag besigtiget bådene – generelt ser det 
OK ud. Der var ikke stemning for at bruge presenninger på 
bådene, da det nemt bliver for bøvlet. 
Oversvømmelsesproblemer forekommer oftest i 
sommerhalvåret. 
Vi begynder at se på evt. salg af gl. både og fornyelse af 
flåden næste år. 

4.  MobilePay / Dankort / e-boks MT Der følges op. 
 

5.  Fotokonkurrence MH Kører fint og planmæssigt 
 

6.  Vand- og naturpleje FN Kort orientering om Non Mølle projektet. Referat fra 
seneste SU-møde sendt til foreningsmailen. 

7.  Vibfisk.dk FN Ingen nyskabelser ud over alm opdateringer. 
 

8.  Sociale medier   Lidt stille, men bl.a. fotokonkurrencen holder fb-gruppen i 
gang. 

9.  Generalforsamling 21. feb. 
 
 

MT 
 
 
 

CG 
CG 
MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 
 
 

    MH 

Sted: Mads følger op med Søndermølle. 
Forplejning: Mads laver indkøbsseddel baseret på sidste 
år 
Dagsorden, som sædv. 
Best. Beretning: 
Dirigent+referent: Carsten+Lise? 
Regnskab: Mads har afleveret regnskab til revisor. 
 
Forslag? Se dagsorden for generalforsamlingen vedr. 
ændring af kontingentår og kontingentfastsættelse -  
forslag: 100 uændret men 350-375-600 for bådene. 
 
Valg af 3 bestyrelsesmed. + formand: Claus modtager 
genvalg for 1 år. Freddy ligeledes 1 år. Mark modt. Ikke 
genvalg. Bojana modtager genvalg. 
Mark modtager valg som suppleant. 
 
Mødetid – borde-stole-mad og drikke: 21.2. Kl. 19 – 
bestyrelsen møder kl. 17:30. 
Foredrag eller lign.? 
Mark viser div. optagelser fra Hald Sø, bl.a. 
undervandsoptagelser. 
 

10.  Samarbejdsudv. for Viborgsøerne  - Se pkt. 6 
-  
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Evalueringer Konklusioner / beslutninger 

11.  Klubaftener  08. jan.: Ca. 10 medlemmer fik både film, foredrag og 
masser af praktisk information om hvordan det er at være 
laksefisker ved Mandalselven. Fantastisk område, flotte 
fangster, sjove oplevelser – ikke underligt, at flere af vores 
medlemmer er en tur deroppe hvert år. 
 
22. jan.: 8 mødte op til lystfiskersnak og de indledende 
øvelser til isfiskeri. Små stænger blev påbegyndt og flere 
fik lavet isdupper.  
 
5. feb.: Færdiggørelse af div. isfiskegrej. 6 is-inger gjorde 
grej færdigt og fixede verdenssituationen. 
 

12.  Fisketure  Ingen siden sidst. 

 

13.  Andre aktiviteter  Dialogmøde – flytte til snarest muligt efter bestyrelsens 
konstituering. 

Kommende Konklusioner / beslutninger 

14.  Aktiviteter  Planlægges af ny bestyrelse 
 

15.  Klubaftener  19. februar: Alm. ”Åben Hus” 
 

16.  Fisketure  Planlægges af ny bestyrelse 
 

17.  Næste bestyrelsesmøde  - 

Eventuelt  

18.    --- 
 

07.02.2019/fn 


