Bestyrelsesmøde
Referent: Christina
Sted:
Hermodsve 29, Viborg
Dato:
Torsdag 28/04-2022 kl. 19.00-21.00
Afbud:
Jeppe
Nr.

Dagsorden

1.0

Konstituering:
Formand (1 år): Jess Mikkelsen
Næstformand (2 år): Morten Sigby-Clausen
Sekretær (hjemmeside) (2 år): Christina G. Ladefoged
Kasserer (1 år): Vibeke Liboriussen
Bestyrelsesmedlem (2 år): Kjeld Lundsgaard
Bestyrelsesmedlem (1 år): Anni Kristensen
Suppleant (bådansvarlig) (2 år): Jeppe Sørensen
Suppleant (1 år): Anders Eriksen

2.0

Medlemsstatus: 90 medlemmer
Økonomistatus: God, se regnskab
E-boks giver bestyrelsen nogle problemer, da Mads stadig står som garanten. Vi har dog adgang.
Bank Oplysninger skal laves om, der er ingen vej udenom, pris 900,-

3.0

Orientering:
Hald Sø Bådlaug ønsker ikke en sammenlægning med Viborg Fiskeriforening.
Kode til depotrum. Udleveret til Vibeke og Jeppe.
FDF Sejlcenter (kontaktperson, nøgler). Vibeke kontakter sejlcenteret med henblik på afholdelse
af møder samt opbevaring af materiel.
Kassereren har talt med Ejnar og de skal have 300,- pr. gang pr møde, det er et rimeligt beløb ikke
mindst, da kommunen skal have de 75%. Der skal anskaffes et skab til opbevaring af materiel,
som p.t. befinder sig i Depothuset.
Kontakt til Viborg Baadelaug. (kontaktperson, nøgle). Er det her vi skal mødes og have vores
materiel. Vibeke har udkast klar til bestyrelsesmødet.
OBS! Ole Ran fra Viborg Baadelaug og kassereren har sluttet fred foreningerne imellem.
Formanden tager kontakt til Baadelauget ang. nøgle/nøgler, afholdelse af møder samt opbevaring
af materiel.
45 medlemmer er tilknyttet bådene. Foreningen ser det som optimalt at både og lokale er samme
sted, men det er ikke sikkert fremtiden ser sådan ud.
Kassereren og suppleanten Jeppe har kode til depotrummet. Jeppe har istandsat den opbevarede
motor, og monteret den på den 3. båd i Nørre Sø- tak herfor.
Opryd mail.(Vibfisk@gmail.com) Hvem har/skal have adgang?
Kasserer og sekretær vil rydde op i gamle mails indtil 2017.

Opdatering af hjemmeside.
Den tidl. formand Mark og sekretæren står for hjemmesiden.
Facebook Administratorerne er Mark og Allan. Sekretæren bliver koblet på denne post.
Abonnementer
DGI (forsikring) - abonnementet fortsættes. Foreningen modtager et blad.

4.0

Opgaver fremover:
Udsætning af ål og ørreder. Ansøgning er sendt. Ynglen koster ikke foreningen noget.
Helge Brun hjælper gerne tlf. 21 70 14 80. Vibeke kan også mobilisere et par m/k`er.
Når ålene er sat ud i søerne, vil man efter 10 år kunne holde ålegilde. Der er tanker om reklame
herfor, med henblik på at skaffe nye medlemmer. Ørrederne er klar efter 2-3 år, men der ønskes
ikke reklame herfor, da udefrakommende ikke altid har foreningmedlemmernes pli, til at vente til
ynglen har nået størrelsen.
Medlemsmøder
Man vil forsøge, at lave 2 medlemsmøder fra sommerferien og til jul. 1 afholdt af et medlem og 1
af en udefrakommende.
Suppleant Anders Eriksen og Næstformanden står for datoer og arrangementer.
Arrangementer med deltagerbetaling er gratis for foreningens medlemmer.
Fisketure.
Der er ikke planlagt fælles fisketure i denne omgang.
Bestyrelsen håber dog, at medlemmerne indbyrdes nyder fiskeriet, knæk og bræk derude.
Ansøg om optagelse i Kulturelt Samråd (Kommunen). Vibeke undersøger muligheden for
optagelse.
Der kræves formodentlig en ændring i foreningens vedtægter for at vi kan blive optaget.
Kassereren nedskriver et forslag og forelægger det for Kulturelt Samråd (de kan have præferencer
til formuleringen), før der foretages ændringer i vedtægterne.
Det er gratis for foreningen at være medlem, og det kan give en økonomisk håndsrækning til
foreningen, som vil kunne leje et lokale gratis og der kan søges tilskud til afholdelse af foredrag.
Ved næste bestyrelsesmøde stilles der evt. forslag om, at ændre i vedtægterne
Bookingportalen slet/ret. Evt. en administrator mere. Vibeke er fortsat eneste administrator.
Kassereren fortsætter som hidtil. Ved næste bestyrelsesmøde kommer der evt. en administrator
mere på.
Indkaldelse til næste bestyrelsesmøde samt forslag til dagsorden. Foretages af formanden.
Næste bestyrelsesmøde kommer til at ligge i august/september måned.
Koden ændres på bådene
Suppleanten Jeppe bliver bedt om at ændre koden på bådene.

Alle bådmedlemmerne får en mail herom.
Fremover bør koden ændres årligt.
5.0

Intern kontaktoplysnings liste. (Hvad må komme på hjemmesiden)
Bestyrelsesmedlemmernes navne kommer på hjemmesiden. Mailadresser og tlf.nr. oplyses ikke,
da man via foreningens mailadresse kan henvende sig til alle i bestyrelsen.
Referat på hjemmesiden.
Sekretæren ligger referatet op på hjemmesiden, evt. med hjælp fra den tidl. formand Mark.

6.0

Kørselsgodtgørelse. Regler herfor.
Der er ingen kørselsgodtgørelse for fisketure og bestyrelsesmøder.
Honorar til arbejdsopgaver. F.eks. vedligehold af både.
Den afgåede formand Mark Hemmingsen blev honoreret med et gavekort på 500 kr.
Jeppe Sørensen har gjort en stort og flot stykke arbejde med at vedligeholde foreningens både.
Han blev ved generalforsamlingen i januar ligeledes honoreret med et gavekort 500 kr.
Kalender?
Sekretæren ligger kommende arrangementer op på hjemmesiden.

7.0

Evt.
Bådene blev tidligere ikke behandlet ordentligt af alle.
Vi beder medlemmerne om at sige til, hvis de finder en båd der ikke er OK.
Ved dårlig behandling af bådene og dårlig opførsel i forbindelse med bådene:
1. gang udløser en reprimande (alt efter hvor grov forseelsen er)
2. gang udløser karantæne i en måned

Dato 28.04. 2022

_______________________________________________
Formand

