Referat bestyrelsesmøde nr. 2/2017
Mandag den 10. juli 2017 hos Dennis kl. 19:30
Deltagere: Dennis, Rasmus, Finn og Erik

1. Referent: Erik
2. Gennemgang af sidste referat (ordinær generalforsamling)
Ingen bemærkninger til referatet. Referatet er lagt på hjemmesiden.
Det kan bemærkes at udmeldingerne fra generalforsamlingen om at medlemmerne
vil benytte båden mere fremover, ikke har medført øget brug.

3. Nyt fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Vi har ikke deltaget i de to sidste brugerrådsmøder på Langagergård.
Dennis berettede om en hyggelig sæsonafslutning med bålmad.

4. Økonomi:
A. Status p.t.:
Foreningen har 8 betalende medlemmer.
Resultat d.d er på 290kr, hvilket er for lidt.
Kassebeholdning er på 5.150kr.
Gæld i båd er på 24.246kr.
B. Kapitalisering af grejbeholdning.
Ingen andre bemærkninger.

5. Klubbens fremtid:
A. Evt. fusion med en anden klub i Albertslund
Som alternativ til nedlæggelse af klubben på grund af det lave medlemstal,
drøftedes evt. sammenlægning med en anden fiskeklub.
Vi enedes om at undersøge mulighederne med de andre klubber, og lavede en
prioriteret rækkefølge for kontakt til klubbernes respektive bestyrelse:
1. Vejrmøllens Fiskeklub
Det skønnes at vi her vil passe godt ind i klubben, som er forholdsvis nystartet,
og en sammenlægning vil være til gensidig glæde, da vi måske kan tilføre lidt
erfaring.
2. Ishøj Lystfiskeklub
Vi kan her komme ind i en stor velfungerende klub med gode fiskerettigheder.
3. Bjørnen
Vi talte om at der ikke er åbenlyse fordele ved en sammenlægning med dem, da
de i vid udstrækning kæmper med de samme problemer som ASK.
Finn kontakter bestyrelsen i Vejrmøllens Fiskeklub for at invitere til et møde den 9.
august 2017 hos os.
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B. Ekstraordinær generalforsamling
Tidspunkt afventer snak om evt. sammenlægning med anden klub
Vedtægternes §10 skal ændres før en evt. sammenlægning, så klubbens midler kan
medtages ved en sammenlægning.
Vedtægtsændringen kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i h.t.
vedtægterne.

C. Salg/overtagelse af båd
Overtagelse / salg af båd er afventer udfaldet af en evt. sammenlægning og skal
afklares inden sammenlægning / lukning af klubben.

6. Eventuelt:
Dennis meddelte at lejekontrakt for lokalerne på langagergård ikke er underskrevet.
Brugerrådet har initiativet. Vi afventer.

7. Næste møde:
9. August 2017 på Langagergård kl. 19:00
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