
Referat 11-04-2021

Hvad: Bestyrelsesmøde Spinfluen

Hvor: Regnstrupvej 4

Hvornår: 6.april 2021, kl. 19

Hvem deltog: Søren, Jes, Jan, Mikkel og Kenn

Afbud: Emil

Dagsorden:

1. - Valg af referent.

2. - Krav fra banken i forhold til dokumentation

3. - Planlægning, afholdelse af generalforsamling, hvilket tidligst bliver efter d. 21/5, hvis det 
skal være indendørs. 

4. - Turprogram 2021 ?

5. - Generel opsamling af kommunikationen (+evt Corona) fra kommunen (kort).

6. - Medlemsstatus (kort) 

7. - Evt.  

Ad 1.: Kenn blev valgt som referent

Ad 2.: Men reference til "hvidvask lovgivningen" har Møns Bank krævet at foreningen i forbindelse 
med "ajourføring af kundeforhold", indleverer billedlegitimation for bestyrelsens medlemmer, 
dette med henvisning til krav om, at banken skal kende sine kunder og bestyrelsen anses som 
værende ejer af foreningen. Kravet om billedlegitimation er reelt ikke et lovkrav, men 
"finanssektorens" tolkning i forhold til at de kan få deres ryg fri. Udover legitimation kræves bl.a. 
kopi af vedtægter, referat af generalforsamling, regnskab samt generel indsigt i foreningens formål 
med at have en bank konti, dvs. forventede ind og udbetalinger mv. Dette skal ajourføres én gang 
årligt. Korrespondancen med banken blev gennemgået og der var enighed om (Emil havde givet 
tilsagn per mail til Kenn) omend modvilligt, at levere det efterspurgte i form af kopi af 
sygesikringsbevis/kørekort, i håb at der fremadrettet kommer en bedre løsning, hvilket der 
lovgivningsmæssigt arbejdes på, da problematikken reelt gælder alle mindre foreninger i Danmark.
Jan scannede kopi af legitimation og vil slette denne efter at den er fremsendt til banken sammen 
med den øvrige dokumentation.

Ad. 3.: Det blev aftalt at sigte mod en generalforsamling i klubhuset tirsdag d. 25. maj 2021. Kenn 
sender en fornyet invitation til klubbens medlemmer, senest med udgangen af april måned.

Ad. 4.: Desværre har ingen medlemmer tilbudt Søren at assistere ham i forhold til at få lavet et 
turprogram (dette bør adresseres på generalforsamlingen). Men Søren har følgende forslag, der 
arbejdes på at få lavet nogle fællesture ud af:
- Multe/Makrel ture til sommer/sensommer
- Kysttur til Fyn, separat fra Lejfi weekenden, men evt. med overnatning i sommerhus.



Søren kunne endvidere meddele at han har haft kontakt med Feddet/Ivan i forhold til adgangskort 
for klubbens medlemmer, men desværre endnu uden et endeligt resultat.
Derudover informerede Jan om at Spejderhytten til 2022 Bøgeskovsweekenden er bekræftet 
booket fra d. 25-27 marts.

Ad 5.: Der var ingen ny information fra kommunen, corona instrukserne følger de generelt 
gældende retningslinjer.
Kommunens foreningsportal,  https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1
blev kort diskuteret (Kenn har tilføjet kort info omkring klubben).

Ad 6.: Der er 4 medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for det nye år og 1 medlem der er
udmeldt. Foreningen har nu 23 medlemmer.

Ad 7.: 
- DSF har udsendt materiale vedr. "fiske akademi for juniorer", desværre har vi ikke så mange af 
dem, men det blev til en kort diskussion vedr. evt. udvide klubben med juniorer (det kræver nogle 
ildsjæle til at drive værket).
- Kenn er blevet kontaktet af DSF (50 foreninger er udvalgt) med generelle spørgsmål omkring 
klubbens brug og holdning til DSF's arbejder og arrangementer. 
- I forbindelse med ovennævnte er det blevet foreslået at klubben gør brug af muligheden for at 
hverve medlemmer direkte fra Fiskekort.dk og DSF's hjemmesider. (Kenn vil undersøge 
betingelserne nærmere, da det vil være en kærkommen mulighed for at et par nye medlemmer).
-Der afholdes "2.lørdag i måneden" klubtur d. 10/4, det blev aftalt at mødes i klubhuset kl. 08.00 
(Kenn sender en mail ud).
- Det blev kort diskuteret at øl/vand indkøbt til sidste års aflyste Bøgeskovsweekend er ved at 
overskride "bedst før" datoen, så et fællesarrangement efter corona genåbningen vil være en god 
anledning at få gjort noget ved lageret, evt. med salg af resterne.
- Fiskedagen d. 20/3 gav et overskud på 1100 kr.


