
Spinfluen

Bestyrelsesmøde

28-2-2022

Til stede: Kenn,Jan,Søren,Mikkel,Torben,Emil.

1. Medlems status.

4 medlemmer mangler at betale kontingent. Det formodes at de får bragt dette i orden. 
Ellers medlems antal det samme.

2. Regnskab øl/vand.

Hvem skylder hvad og hvorfor?? Skyldes der noget til Charley. Sagen blev drøftet og løsning 
fundet.

3. Info fra Faxe kommune.

Kenn informere om forskellige kurser tilbudt fra kommunen. B.l.a et kasserer kursus. Kenn 
vil sende invitationen til kurset  ”Den attraktive forening” ud til alle medlemmer. Dette førte 
til en snak om tiltrækning af nye medlemmer. Søren fremførte som alternativ, at nye 
medlemmer ikke nødvendigvis behøves at have en interesse i fiskeri men måske mere i 
forenings arbejde generelt. 

4. Møder og info fra D.s.f.

Forbundet afholder landsdelsmøde den 22/3. Søren skal med for P.i.v. og Torben tager med 
som repræsentant for spinfluen. Søren deltager ligeledes i temadag om skarven sammen 
med Jan. Både Søren og Kenn har talt med forbundet om at lave en temadag om havørred på
Sjælland. Og mon ikke der kommer en sådan, tilbagemeldingerne fra forbundet er i hvert 
fald positive. 

5. Lystfiskeriets dag 21-2-2022.

Kenn sender mail ud til medlemmer, med opfordring til at deltage. Der lægges også en 
tilmeldingsliste i klubhuset hvor man kan skrive sig på. Havnens dag blev også rundet hvor 
det fremgik at P.i.v er tilstede i klubben den dag. Kenn vil ligeledes være i klubben den dag 
som repræsentant for Spinfluen.

6.  Planlægning af Bøgeskovtur, Fællesweekend med Lejfi.

Der skal sendes en sidste opfordring om at tilmelde sig ud til medlemmerne. Kan man kun 
deltage en af dagene blev det aftalt at man kan nøjes med at betale 200kr for enten Fredag 
eller Søndag. Og 300kr for at deltage lørdag. Der skal bruges folk til at hjælpe i løbet af 
weekenden. Der bliver lagt en liste i klubhus man skrive sig på. Stig har tilbudt at stå for 
maden. Søren vil stå for indkøb af mad og der blev lavet bestillingsseddel til drikkevarer. 
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Søren vil hører om Birgitte vil hjælpe til i køkken og med servering. Jan kontakter forpagter 
med hensyn til nøgle og sørge for at vi undgår regning efter slutrengøring.

7. Opvaskemaskine. 

Den skal bare købes, og vi arrangere en arbejdsdag hvor vi kan få den installeret. Der 
skal formentlig laves lidt el arbejde, komfuret skal rykkes og Torben har en bordplade 
der skal tilpasses. Kenn er primus motor på dette.

8. Opfølgning på emner fra generalforsamling.

Arrangementer i klubben: Forbundet har flere muligheder for at stille op med foredrag. 
Disse skal dog være offentlige, og vi kan bruge Rønnede hallen til dette. Der skal dog bruges 
tovholdere på dette og det blev diskuteret at lægge dette ud til medlemmerne. Søren 
foreslog at oprette et PR udvalg. Der blev ikke taget nogen endelige beslutninger. Klublogo: 
Søren kender en der kan lave et layout der formentlig kan bruges til stickers eller flag. Et 
stofmærke er formentlig ret dyrt at få lavet.

9. Eventuelt.

Søren gør opmærksom på at forbundet har et foreningsforum. Jan fortæller lidt fra møde i 
Sydsjællands ørredfond, her iblandt regulering af skarven på Præstø fjord og at der vil blive 
udsat flere fisk/smolt i Faxe åen i år. Jan har også dokumenter med fra Møns bank, Torben 
skal oprettes i bankens system (Dette har jan og Torben styr på). Kenn og Jan skal 
underskrive et dokument i forhold til hvidvaskning og hvem der har adgang til klubkonto.
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