Styrelse/Verksamhetsberättelse 2014 Ekeby Sportfiskeklubb
Styrelsens sammansättning 2014.0rdf Inge Holmkvist,V.Ordf Jan-Erik
Hedin,Kassör Kerstin Persson, Sekreterare Gun-Britt Holmkvist samt
Bo-Inge Lilja Suppelang Lars-Erik Nilsson
Vi har under året avhållit 2 st protokollförda klubbmöten.Styrelsen har
varit samlade för 3 st protokollförda styrelsemöten,dessutom har
styrelsen haft en del konsultationer pr telefon.
Vi har under året fortsatt att driva vårt Fas 3 projekt med hjälp av vår
medlem Lars Svensson.De medel vi erhållit i bidrag för detta har vi
delvis investerat i reparationer samt målning av vår klubbstuga.Detta Fas
3 kommer att fortsätta till och med April.
Tombolaförsäljning startade vi upp med hjälp av Fas 3 detta resulterade i
ca 3 5. 000 :- i nettovinst under det gångna året.
Vad det gäller Projekt Vegeå som vi deltager i och som ni kunnat följa på
vår hemsida hänvisar vi till Mikael Pertman som ansvarar för detta
projekt.
Tävlingsledare John Svensson har under året inbjudit till ett antal
tävlingar,John kommer under årsmötet att berätta om denna verksamhet
samt kommer han att förätta prisutdelning samt kommer John att berätta
om tävlingar detta året.
Klubben drabbades som de flesta vet av många inbrott under 2014
närmare bestämt 6 st. Gräsklipparen stals samt en del verktyg. Mest var
det skadegörelse. Vi har fått en i styrelsens tycke bra ersättning för dessa
tråkiga händelser.
Klubben delgavs under året uppgift att tomtmarken där vi har vår
klubbstuga belägen kommer att säljas och vi kommer i ett läge där vi
antingen erbjuds att köpa tomten eller arrendera densamma. Ordf fick i
uppdrag av styrelsen att förhandla fram ett arrendekontrakt med berörd
markägare. Detta uppdrag är slutförhandlat.
Under det gångna året beslutade styrelsen att inköpa en ny båt med
tillhörande motor samt Båttrailer. Båten ligger vid Phontomer i Lödde å
Från 1 April till och med Oktober. Resterande tid av året är den placerad
inomhus i garage i Borgeby tegelbruks gamla lokaler.

Tillhörande motor är placerad i garage I Ekeby för säkerhets skull.
Klubben anordnade under Augusti månad en grillfest vid vår klubbstuga
detta i samband med ett klubbmöte. Vid grillfesten och mötet deltog ca
25 deltagare. Vi i styrelsen hoppas att detta kan återupprepas samt
givetvis att fler ställer upp i mån av intresse och tid.
Klubben hade för avsikt att utmärka våra fiskerätter med gränspålar för
att lättare kunna hitta rätt på de olika sträckorna. Detta hann vi inte med
under året så vi kommer att fixa till detta under kommande år.
Nygamla markägare vi erhållit fiskerätt hos Stora Mörshög Ingemar
Persson " tidigare Gunnar Kollmans mark" Oveshill Kågeröd numera ägs
denna mark av Jan Olof Bjurling Ola Jonnerhag, denna mark ägs av Br
Söderling i Billesholm
Klubben genomförde dessutom en visning av vår nya båt i Lödde å några
totalt ett tiotal medlemmar var på plats för att kolla detta
Efter en några diskussioner med medlemmar som har undrat över när
man blir Hedersledamot i klubben har vi meddelat att det är 30 år som
gäller för detta.
Vi byggde under våren 2014 en egen tombola för vår lottförsäljning
tidigare lånade vi Ekeby BK tombola som vi reparerade upp som tack för
lånet.
Under det gångna året har vi också ratt hjälp av många duktiga
hantverkare av olika slag, dessa har vi givetvis betalat med olika gåvor
för deras ovärderliga hjälp. Skulle dessa betalts med full taxa hade vi inte
haft möjlighet att lösa detta ekonomiskt.
Detta är vår styrelseberättelse för 2014.
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