Bestyrelsesmøde 12.06.2019, kl. 19.00
Sted:

Ildervej 8, Tranum, 9460 Brovst

Til stede: Ole Mølgaard Andersen, Thorkild Nørgaard, Allan G. Jespersen, Jan Lilholt (ref.)
Afbud: Erik Olsen

Referat
1. Regnskabsstatus
Kassebeholdningen er pr. 12.06.2019.2019 ca. 22.000 kr., hvilket er tilfredsstillende.
2. Sommerfest 09.08.2019
Jan Lilholt og en repræsentant fra Fjordhavernes bestyrelse arbejder på at arrangere en sommer
”komsammen” for de tre bestyrelser (Fjordhaverne, Pirken og Snøren) i august. Datoen er fastlagt til
09.08.2019 fra kl. ca. 16.00-22.00. Der bliver tale om et ”sammenskudsgilde”, hvor vi hver især
medbringer lidt godt fra havet. Nærmere info vil tilgå bestyrelserne senere.
3. Opfølgning på Lystfiskeriets dag, Hesteskoen 19.05.2019.
Der var enighed om, at arrangementet var en rimelig succes. Der mødte relativt mange op, og der var
mulighed for at låne vaders og fiskegrej. Der blev dog ikke fanget mange hornfisk (kun en enkelt).
Aalborg kommune, trekanten meddelte, at de ikke fremover ønsker at stå for arrangementet og har
foreslået, at de tre foreninger, der har til huse i Fjordhuset (Pirken, Fjordhaverne og Snøren) sammen
med naturvejlederne viderefører traditionen. Dog vil Trekanten gerne møde op med forplejning m.m.
såfremt arrangementet også fremover henlægges til Aalborg Øst.
4. Status på havture resten af året
Det konstateres, at der på de fleste havture stadig er enkelte ledige pladser. Dog er der kun få
deltagerne til turen 29/06 med M/S Nordsøen. Det aftaltes, at Jan annoncerer efter deltagere på
facebook.
5. Eventuelt
Det netop afviklede pighvarretur til Vejers drøftedes. Jan nævnte, at turen havde været en succes trods
den lidt magre fangst (2 undermåls pighvarrer). Fiskeriet blev besværliggjort af en relativ kraftig
pålandsvind med deraf følgende voldsom brænding. Der var dog enighed om at forsøge igen næste år,
idet der i stedet satses på overnatning på campingplads. Det er på denne måde muligt at vente med at
booke overnatning, førend der er nogenlunde sikkerhed for fornuftigt fiskevejr.
6. Næste møde.
Næste møde er aftalt til 14.08.2019, kl. 19.00 hos Jan i Vegger.

