Styrelsen for Ekeby Sporffiskeklubb far harmed avge foljande
styrelse och verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2016.
Styrelsens sammanseittning under 2016 har varit, Ordf Inge Holmkvist
Sekreterare Gun-Britt Holmkvist Kass& Kerstin Persson ,V ordf JanErik Hedin V Sekret Bo-Inge Lilja, Suppleant Lars Nilsson.
Revisorer Anders Ljung samt Jan Holmkvist , valberedning Anders Ljung
samt Jimmy Holmkvist. Tavlingsledare John Svensson , samt Patrik
Tillgren.
Styrelsen har under det gangna aret haft 3 st protokollfbrda mOten, utOver
detta har man via mail och telefonmoten haft kontakter ang klubbens
verksamhet.
Klubbens kassOr Kerstin Persson kommer pa arsmOtet att redogora
detaljerat for var ekonomiska situation.
Antal medlemmar under 2016 har varit 45 st betalande samt 8
hedersledamoter (30 ar).
Under det gangna aret drabbades vi pa nytt av ett nytt inbrott i var
klubbstuga samt ett inbrott i var tombola nere vid Ekeby Hallen i
klubbstugan stals alla vara verktyg samt blev det givetvis stor
skadegorelse. I tombolan skadegorelse. Tur i oturen var att var
greisklippare samt vara motorsa gar finns inlasta pa annan plats.
Fart Fas 3 projekt med Lars Bengtsson som deltagare fortseitter fram till
31 Maj 2017 ,eventuellt kan det bli tal om en fortseittning fram till 31
december. Fas 3 kommer att upphora helt 31/12 mojligtvis kommer det
nagot annat i annan forpackning.
Styrelsen har gjort en uppgOrelse med Lars Bengtsson att han fortseitter
som klubbmeistare och kommer att ansvara for var skotsel av tomt samt
av var klubbstuga. Detta kommer att ske neir Fas 3 upphor
Under det gangna aret har vi som vanligt varit verk,samma med att seilja
tombolalotter Detta aret har vi salt 3 tombolor Som har gett ett bra
Overskott till var kassa. Den tid det tog att seilja 3 tombolor blev 405
timmar. Ett stort tack till er som hjeilpte till med detta.

Projektet vid Vegea dar vi deltagit ar som ni formodligen alla kanner till
Over. Detta har vi kunnat lasa om pa var hemsida eller i pressen.
Projektet ar Avslutat med ett fint resultat. Alla har vi ocksa haft mOjlighet
att lasa om det Elfiske som har genomforts i Vegea.

Tavlingsledare John Svensson har tillsammans med sin Medhjeilpare
anordnat ett antal tavlingar under 2016 dar vi haft mojlighet att steilla
upp och deltaga i. Klubben steillde upp med en rejeil slant vid tavlingen
pa Citadellet i Landskrona detta for att att sa manga som mojligt av vara
medlemmar skulle fa en chans att fiska till ett hyfsat pris.
Styrelsen beslutade ocksa under hosten som ni alla vet att vi skulle
avyttra var bat som ar forlagd till Lodde A. Styrelsen har nu fatt ett tips
om en ny plats att dar vi kan hyra in oss for en batplats. Styrelsen
aterkommer med mer info nor vi studerat den aktuella platsen.
Klubben har oven detta ar hjeilpt Ekeby Hallen med lite korvgrillning
vid midsommar, samt hjalpte vi till vid Julskyltningen med lite Glogg och
grillat. Detta gor vi eftersom vi lanar plats for var tombola gratis.
Detta err fortsatte vi med var tradition att till vara markagare vid Vegea
samt Hallabacken dela ut en julgava vilket alltid ar uppskattat.
Klubben har ocksa ansokt om ett nytt lotteritillstand pa 3 ar som beviljas
av Bjuvs kommun det gamla gick ut i December 2016 (3 ar).
Styrelsen avtackade ocksa Lars Bengtsson (Fas3) for det gangna aret
2016 med en Julklapp.Dessutom bjod klubben pa hamburgare glogg och
kaffesamkvam.
Var traditionella grillfest genomfordes ocksa under trevliga former
under Augusti monad 2016. Vi hoppas att ni som annu inte varit dar to
med familjen kom och upplev en trevlig gemenskap samt treiffa andra
medlemmar i klubben.
Styrelsen for Ekeby Sportfiskeklubb 2016.
Ordf Inge Holmkvist V Ordf Jan-Erik Hedin V sekret Bo-Inge Lilja
Kassor Kerstin Persson Sekreterare Gun-Britt Holmkvist.

