
Brønderslev Lystfiskeriforening, Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022 
 
1. Orientering herunder Grønne Råd, Lodsejerfest, Speed dating m/skolerne og ekstraordinær 

generalforsamling i Idrætssamvirket Brønderslev. 
- Grønne Råd mødet afholdt i Asaa, hvor Naturplanen (bilag) blev fremlagt på mødet. Der er 

planlagt Grønne Råd møde i Brønderslev, som evt. afholdes ved Kraghede Søen. Det er 
vedtaget at der kan købes 15-20 festivalstole, som der broderes BLF logo på, og gives til 
deltagerne (efterfølgende kan evt. overskud af stole bruges til præmier ved konkurrencer el. 
andet). 

- Lodsejerfesten blev afholdt for ca. 60-65 deltagere, hvor stemningen var god og med godt 
humør (håber der kommer 40-50 flere til næst gang der afholdes lodsejerfest). 

- Steen deltog ved Speed dating med skolerne, hvor vi havde 10-15 min med hver skole – det er 
lidt svært at få et samarbejde op at stå med skolerne og kræver nok 1-2 engageret lærer… 

- D. 14. juni 2022 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Idrætssamvirket med et enkelt 
punkt – valg af ny formand. Lars deltager. 

2. Udvalgene 
- Kasserer: Der er dd. 222 medlemmer, hvilket er ca. 40 færre end sidste år, men der plejer at 

komme 10-15 nye medlemmer over sommeren. 
- Kasserer: Fra Idrætssamvirket er der givet ca. 14.000,- og 2022 er kontingentfri. 
- Vandpleje: Der er konstateret IHN virus hos vores dambruger. 
- Vandpleje: Dambrugeren kan leverer for 10.000,- bækørreder (som ikke er inficeret med IHN). 
- Vandpleje: Udsætninger jf. planen for foråret 2022 er gennemført. 
- Vandpleje: Jens Andersen, søger om midler og tilladelser til etablering og renovering af 

gydebanker. 
- Materialeudvalg: Bent har trimmet rundt om Kraghede Søen, i Pinsen. 
- Materialeudvalg: Der er bestilt materialer til div. udbedringer i Dybetsgade. Bent søger en 

hjælpende hånd, som Lars tilbød (Bent og Lars aftaler selv nærmere om arbejdet/tid) 
- Aktivitetsudvalget: Har indstillet aktiviteterne for sommeren. 
- Juniorer: Der afholdes familieaktiviteter i samarbejde med SNR og Pirken: 

o 28. juni v/Toftegaardsbro kl. 16-21 
o 30. juni v/Haldagerbro kl. 16-21 
o 10. september Lerkenfeldt kl. 10-16 
o 18. oktober Kraghede Søen kl. 10-14 

- Juniorer: d. 28. & 29. maj deltog BLF ved Red Barnet i Serritslev Fiskepark – spændende dag. 
- Juniorer: Maj Turen, der deltog 20-25 seniorer og 10-12 juniorer (der blev fanget mange små 

gedder). 
3. Havørred dagen 

- d. 27.-28. august afholdes der Havørred Dagen. 
4. Dybetsgade og græsslåning 

- Niels Jørgen tilbydes gratis medlemskab mod at slå græsset i Dybetsgade – Bent har evt. en 
ekstra nøgle til Niels Jørgen og der er en ny græsslåmaskine indkøbt i 2021. 

5. Luftning af gydebanker. Tilbud om hjælp fra Jørgen Jakobsen, som tidligere har haft opgaven i Uggerby 
å. 

- Jens Andersen har overblikket over hvad der er behov for at hjælp til arbejdet. 
6. Evt. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Steen indkalder i løbet af juli/august til næste møde. 
 


