Bestyrelsesmøde 12.11.2018, 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 pr. 31.10.2018 er 6.788 kr. Det bemærkes,
at klubben har betalt depositum for 10-timers havtur med M/S SeaHawk den 06.04.2019 i alt 7.250 kr.
2. Status på arrangementer
Arrangementer i forbindelse med grejaftener drøftedes. Der var enighed om af hensyn til forplejningen,
at det vil være en god ide, hvis deltagerne på forhånd tilmelder sig. Allan G. Jespersen opfordrede
endvidere til, at man så vidt muligt deler opslagene på facebook, så budskabet når ud til flest mulige.
Den 21.01.2019 arrangeres loppemarked i forbindelse med grejaftenen. Viborg Havfiskeklub og Pirken
er inviteret. Der er enighed om at udsende reminder til de to klubber umiddelbart efter nytår. Alle
opfordres i øvrigt til at deltage og til at medbringe overskydende grej.
3. Indledende drøftelse om generalforsamlingen 2019
Valg og opstilling af kandidater drøftedes. Vi har tidligere aftalt at drøfte eventuelt medlemskab af
Hanherred Havbåde på generalforsamlingen.
4. Pighvarretur 2019
I maj 2018 gennemførtes en pighvarretur til Vejers. Skønt det ikke lykkedes at fange nogen pighvarre,
havde vi en dejlig tur. På den baggrund er det besluttet at gentage successen i 2019. Der er således
booked et 8 personers sommerhus i Vejers den 24.-26. maj 2019. Tilmelding vil ske efter først til mølleprincipper. Jan Lilholt er turleder. Prisen pr. deltager bliver 500-600 kr.
5. Eventuelt
Vi er løbet ind i problemer for så vidt angår trykning og distribution af bladet. Nordjyske Bank har de
seneste mange år sponseret trykning og forsendelse af bladet. Lasse Thomsen har hidtil stået for
kontakten til banken, men Lasse har nu meddelt, at han ikke længere ønsker at varetage denne opgave.
Som konsekvens heraf, har Ole M. Andersen skrevet til vor kontaktperson i Nordjyske Bank, for at
afklare, om banken stadig vil trykke og distribuere bladet, hvis vi selv klarer levering/afhentning af
bladene.
Trykning på trykkeri vurderes ikke som et realistisk alternativ, da trykke omkostningerne forventes at
blive betragtelige.

Vi er tilmeldt Messen ”Jagt & Udeliv 2019” der finder sted i Vesthimmerlands Messecenter (Aars) den
23.-24. februar 2019. Vi har fået tildelt samme standplads som ved messen i år. Standpladsen er gratis,
men vi skal betale lidt for strøm, borde og stole. Jan Lilholt bestiller strøm, 2 borde og 2 stole.
Bemanding af standen drøftes på kommende bestyrelsesmøde.
6. Næste møde
Næste møde aftaltes til 21.01.2019 kl. 18.00 i klubhuset.

