Bestyrelsesmøde 28.08.2018, kl. 19.00
Sted:

Fjordhuset, Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg

Til stede:

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

Referat

1. Regnskabsstatus
Kontoudtog pr. 21.08.2018 omdeltes og drøftedes. Saldoen er ca. 3.800 kr. Det bemærkes, at
klubkassen har betalt depositum på 5.3320 kr. vedr. havtur med Seahawk den 22.09.2018. Beløbet vil
blive ført tilbage umiddelbart efter denne dato. Allan Jespersen er turleder, og det aftaltes, at
deltagerne indbetaler deltagerudgiften på 1.330 kr. direkte til klubbens konto.
2. Eventuelt medlemskab af Han Herred Havbåde
Allan Jespersen orienterede bestyrelsen om muligheden for at tegne medlemskab af Han Herred
Havbåde, der har hjemme i Slettestand. Prisen for medlemskab er 100+ kr. Hertil kommer udgifter til
medlemskab af bådelaug på forventeligt 250 kr. pr. klubmedlem. Efter medlemskab kan vi benytte
båden ”Nordvest” til havture for en pris pr. deltager ca. 110 kr. (inkl. skipper).
Det aftaltes, at drøfte et evt. medlemskab på førstkommende generalforsamling.
3. Fjordparken open weekenden 31/8-1/9
Thorkild Nørgaard og Jan Lilholt har hen over sommeren deltaget i flere planlægningsmøder vedr. det
kommunale arrangement Fjordparken Open. Arrangementet finder sted 31.- august til 1. september.
31. august er forbeholdt deltagelse fra skoler og børnehaver, mens 1. september er åben for
offentligheden. Vor målgruppe er ikke børnehave- og skolebørn, hvorfor vi alene deltager om lørdagen
den 1. september.
Vi vil således være tilstede i klubhuset med henblik på at promovere vor klub og fortælle om vor
lidenskab havfiskeriet. Erik Olsen, Thorkild Nørgaard og Ole Andersen møder op. Mødetid kl. 9.00.
4. Fællesture med ”Pirken”
Allan Jespersen og Jan Lilholt har primo august holdt møde med formanden for Pirken og Torben Hinge
(havtursudvalget) vedrørende Pirkens medlemmers adgang til at deltage i Snørens turarrangementer.
Det blev aftalt, at Pirken søger bestyrelsens (Pirkens bestyrelse) opbakning til at tegne et antal
klubmedlemskaber hos Snøren.
Hvis Pirken eksempelvis tegner medlemskab for 10 personer. Vil op til 10 medlemmer af Pirken kunne
deltage i Snørens arrangementer på lige fod med Snørens medlemmer (først til mølle princippet). Der
betales naturligvis fuldt kontingent for klubmedlemskaberne.

Pirken har tidligere haft praksis for at yde tilskud til medlemmernes deltagelse i havture. Såfremt denne
praksis fortsætter, er der enighed om, at tilskud udbetales til Snøren og ikke til det enkelte medlem.
Alle betaler samme pris for at deltage i ture.
Såfremt Pirkens bestyrelse godkender ovenstående, overvejer Pirken at nedlægge deres
havtursafdeling og i stedet benytte sig af Snørens tilbud. Dog forventer man fortsat at gennemføre en
årlig præmietur i Priken.
5. Eventuelt
Allan har haft flere samtaler med Viborg Havfiske klub. Viborg har problemer med at besætte pladserne
på deres havture, og har tilbudt Snørens medlemmer at deltage på fordelagtige vilkår. Deres
kommende arrangementer er dog sammenfaldende med Snørens Norgestur og med Snørens havtur
den 6. oktober.
6. Næste møde
Allan Jespersen indkalder til møde i løbet af oktober.

