Referat fra den 15. januar 2020 i klublokalet.

Klitmøller Lystfisker Forening

Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted
CVR nr: 32 95 26 82
Klitmøller den 17. januar 2020, Jensy

Bestyrelsen:
Erik Odder
Per Grønkjær
Per Bach
Jensy Torp
Jens Fisker
Ole Ryltoft
Per G. Thomsen
Klaus Iversen
Jan Nielsen
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eodder@gmail.com
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Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag d. 15. januar 2020 kl. 16.30 i Æ Warmstow
Pkt

Erik – godt nytår og velkommen til årets første møde – et nyt og spændende år.

1.

Gennemgang af referat fra sidste møde
./. Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 6. december – tidligere udsendt
----------------------------- Referatet blev gennemgået og godkendt.

2.

Arrangementer
A. Opfølgning på seneste arrangementer
- Julekomsammen den 14. december.
-------------------------- Alle var enige om, at det har været et godt arrangement, både i
november og december, i alt 50 personer. Det har kostet 1000 kr. i alt.
Arrangementerne tages op igen til efteråret.

B. Forestående arrangementer mv.
- Kogt torsk den 24. januar
------------------------ Alt er på plads både fisk og hjælper er i orden Ulla Frost gir’ en hånd med
til kartoffelskrælling m.m.

-

Redskabskursus den 3. til 7. februar
----------------------------- Programmet bliver det samme som sidste år, og selv prisen er den
sammen - 100kr.
- - dog starter kurset med morgenkaffe fra klokken 7.30 v/Jensy
- Jensy laver opslag.
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3.

Vedligeholdelsesarbejder for 2020
Efter drøftelse på seneste møde er udarbejdet oplæg til samlet
vedligeholdelsesplan 2020 til 2023.
./. Vedligeholdelsesplan 2020 til 2023 vedlægges som bilag.
------------------------------- Vedligeholdelsesplanen blev grundig gennemgået:
- B. Maling af husene: Der holdes fast i, at redskabshusene og
fælleshusene males hvert 3. år. KLF vil have maling og pensler liggende,
såfremt nogen af husene skulle trænge inden da…..
- C. Rdskabshusene: Revner i murværket, der var enighed om, at tage
kontakt til murer til de småreparationer der måtte komme.
- D. Foreningshuse:
- Renovering af Æ’Bødsow: Der var enighed om, at prøve om arbejdet kan
udføres som et medlemsarbejde. Forslag om, at der evt. sættes en
varmepumpe op. Arbejdet planlægges på KLF’s 1.-2. arbejdsdag.
- Renovering af loft i Æ’Warmstow. Ole indbhenter et tilbud på¨denne
opgave. En del af bestyrelsen syntes at det gamle loft så flot ud, og
passede til lokalet.
- Ombygning af Æ’Warmstow 2: Projektet lyder godt og der tænkes videre
på projektet.
- Tagrender, nedløbsrør mv. Udskiftningen af tagrender sker med små
skridt til zink i 2021.
- Der blev også nævnt, at Kass’hus skal ordnes, evt. fjerne en af barerne
væk. KLF og Redningshuset, har fået en scene fra Thy Teater, som også
skal repareres.
- E. Udvendige belægninger: Reparationer af asfaltbelægninger står fast og
planlægges gennemført i planperioden. Med hensyn til kommunen var
der ikke så meget nyt idet, Erik vil igen tage en snak med kommunen og
bl.a. se på de betingelser der står i vores kontrakt med kommunen.
- F. Fyrmaster mv.: Enighed om, at det skal være en træmast.
Fyrmasterudvalget består af Jens og Ole.
Efter gennemgangen blev arbejdet prioritet således
1. Fyrmaster mv.
2. Æ’Bødstow – Erik kommer med forslag
3. Æ’Warmstow
4. Scenerenovering udføres i samarbejde med redningshusets bestyrelse
5. Wiren på æ’vester side, udføres evt. på arbejdsdagen.(ikke nævnt i
planen)
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4.

5.

Generalforsamling
Drøftelse af oplæg til generalforsamling den 6. marts 2020.
./. Oplæg til dagsorden for generalforsamlingen vedlægges som bilag
----------------------------- Oplægget blev gennemgået:
- 1. Der blev foreslået Tonny Gravesen som ordstyrer
- 7. Per Bach vil gerne sige ja tak til endnu en periode
- 8. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Fisker
(ordinært)og Ole Ryltoft (valgt i 2019) idet Ole har valgt ikke at forsætte i
bestyrelsen efter generalforsamlingen.
- 9. Jan og Klaus vil gerne fortsætte som suppleanter. Klaus Iversen er
endvidere interesseret som bestyrelsesmedlem

-

Der blev talt om, at se nærmere på reglerne, rettighederne i forhold til
bådpladser og huse”. Der arbejdes med dette med henblik på oplæg til
generalforsamlingen i 2021.

-

De sidste detaljer /det praktiskevedr. Generalforsamlingen 2020 på
mødet i februar.

-

Generalforsamlingen vil i år blive flyttet til Redningshuset, på grund af
pladsmangel. Erik aftaler med Æ Redningshus.

-

Proviant: Stegt flæsk m/persillesovs – Per G. og Ole.

Orientering mv.
- Forespørgsel vedr. redskabsrum
-------------------------- Anders Andersen har ansøgt om et nyt redskabsrum nærmere bestemt Perron nr. 943. Der foretages pt. ingen ændringer i lejemålet, men
bestyrelsen vurderer muligheder nærmere. Erik orienterer Anders om
bestyrelsens beslutning.

-

Arbejdet med ny hjemmeside
----------------------------- Erik har talt med Sjoerd Kok, og han vil gå i gang med arbejdet i februar.

-

Mailadresser og tlf.numre på medlemmer
------------------------------ Erik og Jensy arbejder støt og rolig med at indhente medlemmernes
tlf.numre og mailadresser.
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- Oversigt over udleverede foreningsnøgler
----------------------------------- Der blev udleveret nøgler til de bestyrelsesmedlemmer der ønskede det,
og der vil blive bestilt x-antal nøgler til klublokalet.
-

Fællesmøde med Æ’ Redningshus d. 9. december 2019
./. Referat fra mødet vedlægges som bilag
----------------------------------- Referatet blev gennemgået og der var kun rosende ord. Erik og Jens
takkede det gode samarbejde, som fortsætter på samme vilkår som i
2020. KLF står for en taler til Sct. Hans. Emne blev foreslået - Erik vil tage
kontakte til denne.
6.

Evt.

7.

Opfølgning på Hjertestarter kursus, den 22. februar, klokken 9.00, vil
foregå i Sognehuset.
Jensy laver opslag.

Næste Møde:
- herunder emner til næste møde den 19. februar 2020
- Generalforsamlingen
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