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Alle var mødt. 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

Referatet blev godkendt 

 

2. Formand 

Fordeling af opgaver m.m., lodsejerfest, deltagelse/forventning til deltagelse 

vedr. arbejdsopgaver.  

Se særskilt liste med opgavefordeling 

Simon samler op på regler omkring fiskekontrollen, og underretter vore 

kontrollører. 

Vi skal have koden til netværket på Baungårdsvej. 

Bro over Skodborg Bæk genetableres af Flemming og Mikkel. 

Michael tjekker andre broer. 

Simon og Mikkel tjekker skilte med fiskeregler på vore p-pladser. 

Møde omkring bredlejen afholdes den 23. maj. Flemming, Michael, Simon og 

Henning deltager. 

Der planlægges med et lodsejerarrangement i Drostrup søndag den 22. maj kl. 

10-15. 

Der inviteres til fiskeri med børn og børnebørn, med grill m.m. 

Henning laver forslag til invitation. 

 

3. Økonomi 

Alle medlemmer i bestyrelsen underskriver årets regnskab. 

Aftalen med udlejeren i Drostrup er på plads. 

Økonomirapport udleveret. 

168 personer på medlemslisten pt. 

Nødvendigt med nyindkøb af fiskesæt til juniorafdelingen. 

 

4. Kongeåsammenslutningen. 

Simon og Michael deltager i snarligt møde. 

Projektering af omløbsstryget ved Jedsted i 2016, arbejdet forventes startet i 

2017. 

Kvoten af laks er den samme som i 2015. 

 

5. Junior. 

Tur til Vejle Fjord. 

Geddetur til Grærup tur. 

Der laves snart nyt program for sæsonen. 
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6. Drostrup fiskesø.  

Forslag til handikapfaciliteter er indsendt til kommunen. 

Der skal nyt plastik på teltet/skuret. 

Der er indkøbt mere stabilt grus. 

 

7. Hjemmeside. 

Facebook. Billede med juniordrengen Lukas er vist 2616 gange. En 

succeshistorie. 

Ny hjemmeside er tæt på at være færdig. Sandsynligvis klar til primo april. 

Hans Jørgen gav eksempler på den nye sides muligheder. 

Siden ser meget indbydende ud. 

 

8. Status på handleplan. 

Handleplanen blev gennemgået punkt for punkt. 

Der er et ønske om at få en fluefiskeinstruktør til et fiskekursus. 

Flemming søger kontakt til en instruktør. 

Flemming arrangerer krebsetur for bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt. 

Norgestur i uge 34 er fuldtegnet. 

 

  

 

 

 

  

 

       

 

  


