Årshjul - BSF - oktober

Opgave
Emne
Daglig support til dagkortsalgssteder ved behov og jævnlig opfølgning på om det går godt
Dagkort
Opdatere medlems- og lodsejerregistrering hos DSF registreret
Fiskekort ny sæson
Løbende sørge for at nyheder kommer på hjemmesiden og den holder ajour
Hjemmesiden
Skrive nyhedsbrev som et sammenkog af nyheder på hjemmesiden og kommende aktiviteter
Hjemmesiden
Lodsejer kontakt og opfølgning - udskiftninger / salg + nye lodsejere fra Nille
Lodsejer
Tage imod indmeldelser og oprette nye medlemmer på DSF medlemssystem eller sætte på ventelisteMedlemsregistrering
Fremsætte forslag fra bestyrelse om nødvendigt
Generalforsamling
Planlægge ny kortbog, herunder billeder
Fiskekort ny sæson
Udsende dagsorden på hjemmesiden
Generalforsamling
Indsamle pokaler hos tidligere "vindere"
Generalforsamling

Ansvarlig
??
Kasserer
PFV
PFV
Nille
Nicolai
Bestyrelsen
Per
Per
Erik og Søren

Aftale hvem der skal være dirigent + indkalde til møde 1,5 time før + udlevere forretningsorden
Spørge Steffen, derefter Nille og derefter Kaj
Spørge revisorer, suppleant og bestyrelsen om de ønsker genvalg
Modtage tilmeldingeer Gule Ærter og bestille mad
Opdække og afrydde klubhus ifm. GuleÆrter

Generalforsamling
Generalforsamling
GuleÆrter
GuleÆrter

Steffen
Nicolai
Erik
Per+Jens H.

Opdatere og godkende liste over julekurvmodtagere og sende liste til jule(kurv)manden
Indkalde til lodsejerrepr. møde Lodsejer repr. + lodsejerkontakt + 2/3 fra bestyrelsen)
Bestille mad og lokaler
Fastsætte næste års budget og kontingent
Husk at indsætte nyhed som advarer medlemmer og dagkortfiskere mod elfiskeri
Bestille vedligeholdelse af veje

Julekurve
Lodsejer
Lodsejer
Regnskab/budget
Moderfiskfiskeri
Veje og P-pladser

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Per
Jan

Købe gavekort (1x500, 1x300 og 1x200kr + præmier til amerikanst lotteri)
Vi har 1400kr fra Anders Peter ifm. Vejrenovering hvor han har givet noget af det i gaver. Jan giver
beløbet til Kim der tager det med i 2019 koinkurrencen og vi husker at nævne AP.
GuleÆrter
Gennemgang af gydebække. Indkalde
Vandpleje
Gudenå Nyt
Gudenå Nyt

Søren, Jan
Per

Status

