
Referat af bestyrelsesmøde i Snøren 29.09.2022, kl. 19.00 

Sted:  Vegger 

Til stede: Allan G. Jespersen, Ole M. Andersen, Erik Olsen, Kim Christensen, Jan Lilholt (ref.) 

Afbud: Thorkild Nørgaard 

 

 

1. Regnskabsstatus 
Saldo pr. dd. Er på ca. 20.500 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Antallet af medlemmer er nu 
oppe på 61. 

 

2. Bladet 
Det er planen at udsende næste nr.af bladet i sidste halvdel af november. Ole har kontaktet 
annoncørerne med henblik på opdatering af annoncerne. Opslagstavlen 2023 er på plads. Jan laver 
indkaldelse til generalforsamlingen den 20.02.2023. Det konstateres, at der ikke er gennemført 
mange ture i løbet af sæsonen pga. dårligt vejr. Jan og Erik prøver at lave et par korte turreferater. 

 

3. Ture/turledere/tilmelding 
Erfaringerne fra 2022 viser, at der bør strammes op på booking og tilmelding til turene. Der er 
enighed om, at tilmeldinger fremover bør ske skriftligt, og der skal sendes kvittering i form af SMS 
(nævnes på kommende generalforsamling). I forbindelse med booking af ture, bør alle i bestyrelsen 
sikre sig, at der er overensstemmelse mellembookinger og opslagstavle. Det overvejes at droppe 
NEMO i 2023 og evt. erstatte turen med Ostsee Star. 

 

4. Grejaftener 
Grejaftener indledes den 24.10.2022. Der planlægges loppemarked den 23.01.2023. Erik kontakter 
Per Jensen (Bodil) med henblik på muligt foredrag i starten af 2023. Jan kontakter Kraghs 
Fiskeriartikler med henblik på grejaften 06.03.2023 og evt. ændring af konceptet færre, men større 
præmier. 

 

5. Julefrokost 
Der planlægges julefrokost 12.12.2022. Ole bestiller mad hos Gistrupslagteren til ca. 15-20 
personer. I forbindelse med julefrokosten afholdes pakkespil. 

 

6. Indkøbsliste til Bruno/indkøbsliste til Bleigussformen. 
Allan laver indkøbslister, så der er lidt at arbejde med til grejaftenerne og kommende støberidage 

 



7. Eventuelt 
• Vi har fra kommunen modtaget en oversigt med el-spareråd. Vi slukker for køleskab/fryser i 

vinter. 
• Vi deltager i Jagt og Udeliv messen i Aars den 25.-26. februar 2023. Vi er tildelt samme 

stand som i år. 

 

8. Næste møde 
Næste møde er aftalt til 14.11.2022, kl. 19.00. Jan Booker Fjordhuset 

 


