Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (1) 10-1-20
Fraværende: Kent
Ekstra punkt på dagsorden: Nye vedtægter for Varde Å Sammenslutningen (VÅS).
Henning Hahr inviteret til mødet for at gennemgå forslag til nye vedtægter for VÅS.
Der arbejdes med en ny måde at tildele laksekvoten ud på. VÅS vil gå bort fra at
anvende et antal meter pr. laks der kan hjemtages, til i højere grad at fastholde 1
laks pr. person pr. år. Der var enighed om i VSF-bestyrelsen, at det skulle forsøges
med den nye tildeling.
Der udspandt sig en del diskussion om, hvorvidt VÅS skal skrive i sine nye vedtægter,
hvad VÅS kan pålægge medlemsforeningerne af regler eller anbefalinger, som ikke
er at finde i myndighedernes krav til kvotetildelingen. Hvorvidt Henning Haahr
ændre i sit oplæg til nye vedtægter for VÅS på baggrund af diskussionen, er for
sekretæren på nuværende tidspunkt uafklaret.
Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Der var kommet 3 kommentarer:
Der forekommer bl.a. nogle tal og navne i referatet fra den 12. december, som man
ikke syntes kunne lægges ud på hjemmesiden. Vi blev enige om ikke at ændre i
referatet, men at vi ikke lagde referatet op på hjemmesiden.
1. Nyt fra formanden.
Oplysninger om vandløbsrestaurering / kvotetildeling.
Generalforsamling for 2019.
Køreplan/ dagsorden.
Gennemgået - se bilag som medsendes referatet.
Kai Verner sender til bestyrelsen foreløbig "Formandens Beretning".
Kai Verner rundsender angående generalforsamlingen til alle medlemmer via mail
gennem DSF.
2. Kassereren.
Overskudsudbetaling.
Regnskabet er næsten færdigt. Det ser ud til, at det kommer med et pænt overskud.
Vi har på mødet i december 2019 vedtaget, at der udbetales en del af overskuddet

til lodsejerne på Zone 1. Dette ændres til, at det hermed vedtages, at der også
tilfalder en del til lodsejerne på Zone 2 og 3. (Mere nøjagtigt med beløb – se bilag
som medsendes referatet).
Generalforsamling i Mølby Eg fredag den 31. januar.
Kai Verner vil gerne deltage og evt. også Kurt.
3. Klubhus og Medieudvalget.
Jan er fortsat i tvivl om hvad ……
Forslag til generalforsamling: "Varde Sportsfiskerforening Fiskeregler 2019" gælder
også i 2020. ?
eller…
Skal VÅS bestemme hvilke fiskeregler, vi skal fiske efter i VSF?
eller…
Intet forslag. (Betyder at VSF-fiskeregler for 2019 blot bliver til VSF-fiskeregler 2020).
eller…
Det ville være rigtig fint, hvis en samlet bestyrelse kunne blive enige om at spørge
generalforsamlingen om f.eks.: "Skal vi implementere anbefalingerne vedtaget i VÅS
i VSF-fiskeregler for 2020"?
4. Arrangementudvalget.
5. Vandplejeudvalget.
6. Praktisk Udvalg.
Praktisk udvalg afholder møde i klubhuset den 29. januar kl. 18:00.
Der afholdes beskærerdage den 21. og 28. marts. (Se hjemmesidens kalender og
senere kommer der et opslag på hjemmesiden).
7. El-fiskeudvalget.
Havørredæggene på vores Klækkeri ser ud til at have det godt. Hvilested Dambrug
henter alle æggene søndag den 12. januar 2020 kl. 14:00.
Jan laver et dokument over forløbet og resultatet af elfiskeriet og klækkeriet.
Dokumentet sendes til Fiskeristyrelsen og rundsendes også til VSF, GSF og VÅS.
8. Værksted.
9. Juniorudvalget.

10. Seneste omkring lodsejere.
Jens Ole Als har solgt sommerhus og jord ved Brune Banke. Der står i skødet, at
lystfiskerne skal have fiskeret. Aftalen fortsætter ved den nye ejer.
Lodsejer Henrik Søgård har givet udtryk for, at han ser positivt på at vil leje sin
fiskeret ud til Varde Sportsfiskerforening ved den genoprettede Holme Å fra omkring
år 2022.
11. Evt.
Næste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen bliver fredag den 7. februar
2020 på Varde Fritidscenter. Steen Thomsen, som sandsynlig dirigent til
generalforsamlingen, inviteres.
12. Ålespisning.

