
Bestyrelsesmøde 08.11.2021, kl. 19.00 

Sted:  Fjordhuset 

Til stede: Erik Olsen, Ole M. Andersen, Thorkild Nørgaard, Allan G. Jespersen, Jan Lilholt (ref.) 

 

Referat 

1. Regnskabsstatus 

Kontoudtog pr. 29.10.2021 omdeltes og drøftedes. Der er p.t. ca. 21.893 kr. på kontoen. Økonomien 

ser således fornuftig ud. 

Sene afbud til havturene drøftedes. I princippet er en tilmelding bindende. Får man af en eller anden 

grund forfald, bør man selv forsøge at finde en afløser. Sene afbud (mindre end 1 uge før afgang) 

accepteres i udgangspunktet ikke. 

Det aftaltes, at turlederne kontakter de tilmeldte ca. en uge før. 

 

2. Turprogram 2022 

Det konstateres, at programmet for 2022 er på plads. Bruno opdaterer hjemmesiden. 

 

3. Turprogram 2023 

Fastlæggelse ag turprogrammet for 2023 udsættes til næste møde den 02.12.2021. Erik Olsen 

kontakter dog rederiet Emma Line med henblik på at booke 6 pladser på 2-dages havkattetur i foråret 

2023. 

 

4. Grejaftener 

Foredrag med Mads Hussing (Fiskemargasinet) droppes. Erik Olsen har fået tilsagn fra Per Jensen 

(Rederiet Emma Line) om at holde foredrag på en grejaften i 2022. Dato fastsættes senere.  

Det aftaltes i øvrigt fremover at ændre bordopstillingen, så vi får en mere hensigtsmæssig dialog 

medlemmerne imellem. 

 

5. Julefrokost 

Det er tidligere aftalt at holde julefrokost for medlemmerne den 13.12.2021, kl. 18.00. Det aftaltes, at 

Ole bestiller mad fra Slagteren i Gistrup (ca. 150 kr. pr. kuvert). Der arrangeres pakkespil, så deltagerne 

bedes medbringe pakker til spillet. Tilmelding skal ske til Jan Lilholt senest 8 dage før arrangementet, 

dvs. senest 05.12.2021. 

 

6. Bladet 

Der gøres klar til udsendelse af næste nummer af vort medlemsblad. Ole kontakter annoncørerne for 

opdatering af annoncerne. 

Jan laver indkaldelse til generalforsamling 2022. 

 

7. Eventuelt 

- Klubbens grejkasse trænger til supplering. Allan aftaler med Bruno, hvad der skal suppleres op med. 



- Snøren deltager i Jagt- og Udeliv messen i Aars, den 26.-27. februar 2022. Det overvejes at opstille 

TV med diasshow. 

- Ole Kører forbi Gigantium den 30.11.2021 med henblik på at stemme til Folkeoplysningsudvalget. 

 

8. Næste møde 

Næste møde er aftalt til 06.12.2021 kl. 17.00 i Fjordhuset. 

 

 

  

 

  


