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Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2021 i klubhuset i Faxe Ladeplads 
 

Deltagere:    Fraværende: 

Søren Jensen     Kim Husted 

Iben Buhl (referent)   Emil Nielsen 

Charley Leth     Henrik Buch 

Kenn Pedersen 

 

 

1. Udkast til ændringer af foreningsvedtægter 

Som følge af de vanskeligheder med at skaffe bestyrelsesmedlemmer og få besat posten som kasserer, som 

vi oplevede ved generalforsamlingen, blev det foreslået at foretage nogle justeringer i vores vedtægter. 

Bestyrelsen har debatteret emnet og stiller forslag om tre ændringer som skal vedtages på en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

De tre ændringsforslag er: 

1. § 2: Foreningens formål udvides til også at omfatte havmiljø udover vandløb og vandløbspleje, som 

er det nuværende fokus. Det synes vi giver god mening, da forholdene i vandløb og hav hænger tæt 

sammen, og et godt havmiljø også er vigtigt for vores fisk. 

2. § 7: Valg til bestyrelsen ændres, så bestyrelsesposter ikke besættes på generalforsamlingen, men 

der vælges medlemmer til bestyrelsen, som konstituerer sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Dette forslag stilles, da vi havde svært ved at få besat både posten som kasserer og næstformand 

ved den sidste generalforsamling. 

3. § 8: Foreningens formue. Formuleringen ændres fra ”Kassereren må højest opbevare 1.000 kr. 

kontant” til ”Det tilstræbes at kontantbeholdningen ikke overstiger 1.000 kr.” Det skyldes at 

bankgebyrer og bureaukrati gør det vanskeligt at sætte kontanter ind på foreningens konto. 

Kontanterne modtages typisk ved arrangementer og beholdningen kan derfor i perioder overstige 

1.000 kr. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 16. september 2021 kl. 19 i klubhuset. 

Indbydelse og dagsorden med mere information kommer i særskilt mail snarest. 

 

2. Kontingentindbetaling 

Da vi nu har fået en ny mand på kasserer-posten, kan der endelig indbetales kontingent for 2020. 

 

Er du i forvejen medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund, f.eks. gennem Spinfluen, betaler du: 50 kr. 

Er du ikke medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund, betaler du (50 kr. plus 150 kr. til DSF i form af GRØNT 

medlemskab) i alt: 200 kr. 

 

Indbetal det rigtige beløb på foreningens konto: 0631 1044017 inden den 16. september eller betal 

kontant til Charley på den ekstraordinære generalforsamling. 
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3. Planlægning af restaureringsprojekter Vivede Mølleå og Faxe Å 

Anden del af projektet i Vivede Mølleå med udlægning af skjulesten og brinksikring vil blive udført i 

weekenden 18-19. september. Vi satser på lørdag, men det er mange sten og vi får muligvis brug for 

søndagen også. Der kommer en invitation på mail. 

 

Projektet i Faxe Å er klar til udførelse, der skal dog lige de sidste detaljer på plads, så kommer der en 

invitation med dato. 

 

4. Plan for kommende projekter ud fra DTU-rapporten 

Planerne for næste års projekter er allerede i støbeskeen, og alle interesserede inviteres til at være med i 

processen. I løbet af september kommer der derfor en mail med invitation til at gå strækningerne igennem 

og være med til at beslutte hvor der skal lægges gydebanker, skjulesten osv.  

 

Der er tre strækninger, vi skal kigge på: 

1. Vivede Mølleå fra Vemmetoftevej til udløbet 

2. Lilleåen ved Rosendal 

3. Lilleåen generelt 

 

Vi regner med at gå strækningerne igennem i løbet af oktober/november. Herefter kan man, hvis man har 

lyst, være med til at skrive projektforslaget som indsendes til kommunen. 

 

5. PIVs 10-års jubilæum 

PIV fylder 10 år i starten af 2022 og derfor blev der talt om hvordan vi ønsker at fejre det. Vi tænker lidt 

over det og Søren kommer med et oplæg til næste møde. Hvis du har en god idé så hører vi gerne fra dig. 

 

6. Klubaftener - program og datoer 

Vores første klubaften er på torsdag den 26. august og vi håber at se mange af jer. Søren vil holde et oplæg 

om udlægning af sten efter Humbæk-metoden, som jo er det vi skal gøre i Vivede Mølleå. Udover det skal vi 

bare hygge os og få talt sammen over en kop kaffe eller en tår øl. 

 

7. Muligheder for at søge økonomisk støtte 

Der er flere steder man kan søge om midler til vandløbsprojekter, Søren får en liste/overblik fra Finn 

Sivebæk, DTU. 

 

8. Eventuelt 

Charley sørger for at banken bliver opdateret med den nye bestyrelse. 

Kenn vil fremadrettet opdatere vores fælles hjemmeside med PIVs arrangementer og datoer også. 

 

På bestyrelsens vegne 

Iben Buhl 


