
Bestyrelsesmøde i Spinfluen d. 9. dec. 2021 kl. 19.00 i Klubhuset.
Fremmødt var: Kenn Pedersen

Jess Frederiksen
Torben Nielsen
Jan Ebbensgaard

Afbud fra: Mikkel Dalsgaard
Emil Nielsen

Ikke fremmødt: Søren Jensen

Dagsorden:
- Generel opsamling af kommunikationen fra kommunen og andre:

Kenn sørger for i fremtiden at printe nyhedsbreve fra kommunen o.l. og lægger dem 
frem i klubhuset. Såfremt der vurderes at være noget af interesse for bestyrelsen, 
klippes det ud og rundsendes.

- Medlemsstatus: 
Jan kunne berette at der intet nyt var mht. medlemmer siden sommerferien

- Udbytte fra Foreningsudviklingskursus 2021:
Kenn redegjorde for forskellige emner som var gennemgået på dagen, bl.a. mulige 
tiltag for at få flere medlemmer og overholdelse af Persondatalovgivningen.

- Planlægning af generalforsamling, herunder: 
 Fastsættelse af dato: Afholdelse tirsdag d. 18. januar blev vedtaget.
 Afklaring af hvem der er på valg og om mulig genopstilling: Jes ønsker at stoppe 

ibestyrelsen. Kenn og Emil er på valg
 Evt. forslag fra bestyrelsen: Vi skal have udarbejdet en strategi for udvidelse af 

medlemstallet.
 Bestyrelsens forslag til dirigent og kommende revisor: Vi håber at de samme som sidste år vil

være på banen. Det undersøges.
 Andet: Indkøb af en opvaskemaskine drøftedes. Der blev i forlængelse af bestyrelsesmødet 

set på muligheder for en anden indretning i køkkenet og det tilstødende lokale. Der arbejdes 
videre med ideerne.

- Forslag til Nytårskur: 
Kenn foreslog at den 2. lørdag i januar kunne blive en fast tradition. Fælles morgenmad
i klubhuset, herefter fiskeri i havneområdet og på stranden mod Faxe ås udløb hvorefter
der er fælles frokost i klubhuset. Det blev vedtaget med start d. 8. jan. 2022.

- Åbent hus arrangementer i 2022: 
Der var enighed om at det ville være en god idé. Det besluttedes at vælge en dag i maj 
(hornfiskesæsonen) med fokus på to emner: 

 Prøv at fiske og fang en hornfisk. 
 Prøv at kaste med flue. 

- Bøgeskovsweekenden, udsendelse af invitation:
Kenn udfærdiger en invitation snarest, så den kan blive sendt ud til medlemmerne.

- En snak om turprogram 2022:
Forskellige muligheder blev drøftet med udgangspunkt i den anden weekend i 
måneden.

- Medlemsskab af DSF:
Aktuelle priser for medlemskab ophænges i klubhuset. Vi bør synliggøre hvad man får 
når man melder sig ind i Spinfluen.

- Eventuelt: Der var ikke yderligere emner til debat eller beslutning.

Referent: Jan Ebbensgaard.


