Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (2) 7-2-20
Afbud: Kent Ager og Tommy Lykke Hansen.
Til stede: Formand Kai Verner Lauridsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Næstformand
Hans Henrik Hansen, Kurt Dam, Ole Dastrup, Søren Porsgaard og Jan Porsgaard.
Referat: Jan

Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
1. Nyt fra formanden.
Generalforsamling og indkomne forslag.
Vi foreslår at Steen Thomsen vælges til dirigent. Kai Verner kontakter
Steen for et møde, og meddeler resten af bestyrelsen hvornår mødet
finder sted.
Et forslag indkommet. Lasse Fjeldsted fra Sorø vil gerne, at vi ændre i
vedtægternes §3 stk. 1: "Enhver, som er fyldt 12 år, kan optages som
medlem …"
Og måske også: "Stk. 3. Et medlems ægtefælde/samlever og børn under
12 år kan lejlighedsvis fiske på medlemmets kort på zone 1, 2 og 3 når
fiskeriet foregår i umiddelbar nærhed af medlemmet. Ledsagere er
underlagt medlemmets fangstkvote".
Således at hans 2 sønner under 12 år må hjemtage en laks hver.
Bestyrelsen anser ikke nogen grund til at ændre i vedtægterne og
anbefaler derfor ikke forslaget.
Formandens beretning er ændret lidt. Kai Verner sender snarest den
endelige beretning rundt til bestyrelsen.
Der har fortsat ikke meldt sig nogen kandidater til at overtage
formandsposten.

Hvis der ikke på selve generalforsamlingen er nogen forslag vil vi forsøge
at sende sedler rundt til alle medlemmerne på generalforsamlingen og
bede dem om at skrive et forslag på en ny formand.
Hvis det ikke giver noget - hvad gør vi så?
Kai Verner kontakter Danmarks Sportsfiskerforbund for at få opklaret,
hvordan VSF stiller sig, hvis det faktisk ikke lykkedes at finde en ny
formand på generalforsamlingen.
- Skal der så indkaldes til et ekstra ordinært generalforsamling med
eneste punkt - valg af ny formand?
- Skal vi vælge et ekstra bestyrelsesmedlem, så vi er 9
bestyrelsesmedlemmer, og så konstituerer vi os med en midlertidig
formand på først kommende bestyrelsesmøde?
- eller hvad gør vi?
Vi blev enige om at spørge et par emner til formandsposten her en af
dagene.
Det ser ud til, at der er 5 emner til 4 bestyrelsesmedlemsposter.
I så fald skal der være valg mellem de 5 emner.
Forslag fra Jan til bestyrelsesmødet den 7. februar 2020.
"Varde Å Sammenslutningen kan ikke pålægge medlemsforeningerne
fiskeregler eller anbefalinger, som ikke er givet af Fiskeristyrelsen.
(Myndighederne)".
- Bestyrelsen er derfor enige om, ikke at rejse en diskussion om
fiskeregler eller anbefalinger på kommende generalforsamling den 20.
februar 2020.
- Bestyrelsen er ligeledes enige om, at det overlades til den nye bestyrelse
at vedtage eventuelle ændringer i den nuværende oversigt Fiskeregler 2019
Varde Sportsfiskerforening.

Regnskab/underskrift, samt budget for 2020.
Helge gennemgik regnskabet og bestyrelsen underskrev regnskabet.

Betaling for fiskeret / Overskudsdeling.
Således skrevet fra seneste bestyrelsesmøde 10. januar 2020:
"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".

Der har været nye forhandlinger, og vi blev enige om betalingen for det
kommende år.
Den nye bestyrelse må finde en løsning fremadrettet for alle Zoner.
Vås vedtægter.
De nye vedtægter for Varde Å Sammenslutningen ønskes vedtaget på
VÅS-repræsentantskabsmødet den 16. marts 2020.
VSF-bestyrelsen er nervøse for, om ikke der tilfalder rigeligt med laks til
de nye foreninger. Vi kunne måske forlange, at vedtægterne ændres til, at
det kun er medlemmer, der kan hjemtage en laks. Men går det? Så går
det jo også ud over vores døgnkortkøberes ret til at hjemtage en laks!
Skal laksekvoten fortsat fordeles efter hvor mange meter foreningerne
har?
Skal der fremover fiskes på en fælles kvote?
Den nye VSF-bestyrelse skal udpege et nyt medlem til at sidde i VÅS, og
det ser måske ud til, at den nye bestyrelse inden 16. marts skal have en
snak om, hvad der evt. skal forlanges ændret i de nye VÅS-vedtægter?
Evt.
Kurt vil gerne deltage i Danmarks Sportsfisker Forbunds Kongres den 14. 15. marts 2020.
Praktisk udvalg har afholdt et møde. Der er en, der er udtrådt af udvalget.
Der blev snakket om at køre grus på nogle af vejene til vore P-pladser.
Kurt besigtiger forholdene og udlægger grus på dele af vejen, hvis det
skønnes nødvendigt.

Helge minder om, at vi kan selv printe vores fiskekort for 2020.
Helge får travlt med udsendelse af kontrakter og lodsejerbetalinger.
Kai Verner vil også fremover gerne hjælpe med - særlig Zone 2 lodsejerne.
Genopfriskningskursus i elfiskeri. Ole Dastrup tilmelder sig.
Søren kontakter Lars Ager og Per Nonbo.
Ifølge hjemmesidens oversigt over VSF-bestyrelser gennem tiden, ser det
ud til, at de der er på valg til generalforsamlingen har været med i
følgende tid:
Kai Verner Lauridsen: Bestyrelsesmedlem af 2 omgange a 5 år = 10 år. og
Formand i 4 år = i alt 14 år.
Hans Henrik Hansen: Bestyrelsesmedlem i 6 år.
Kent Ager: Af 2 omgange - arbejde i bestyrelsen 4 år + 11 år = 15 år.
Ole Dastrup: Af 3 omgange - arbejde i bestyrelsen 2 år + 5 år + 8 år = 15
år.
Søren Porsgaard: Af 2 omgange bestyrelsesmedlem 4 år + 6 år = 10 år.

Varde Sportsfiskerforening.
Generalforsamling for 2019.
Varde Fritidscenter den 20. februar 2020 med start kl. 19:00. (Bestyrelsen møder kl. 18:00)

1. Valg af dirigent. (Steen Thomsen)
2. Formandens beretning. (Kai Verner Lauridsen)
3. Forelæggelse af regnskab. (Helge H. Jensen)
4. Nyt fra VÅS. (Henning Haahr)
5. Indkomne forslag.
Et forslag indkommet. Lasse Fjeldsted fra Sorø vil gerne, at hans 2 sønner under 12 år må hjemtage en laks hver.
Dette indebære ændring i foreningens vedtægter hvilket bestyrelsen ikke ser nogen grund til at ændre i og derfor anbefaler, at der stemmes nej
til forslaget.
6. Pause.

7. Valg af formand. Kai Verner modtager ikke genvalg. (pt. ingen forslag) (Der udleveres evt. seddel til forslag)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Søren Porsgård. (modtager genvalg)
Ole Dastrup. (modtager genvalg)
forslag Erik Aagaard
forslag Bent Pedersen
forslag Jeppe Danielsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant Bjarne Dengsø (modtager ikke genvalg)
2. suppleant Klaus Times Kristiansen (modtager genvalg)
En ny ?
10. Valg af 1 revisor for 2 år.
Frantz Bilde Kjeldsen. (modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant.
Ole Nørskov (modtager genvalg)
12. Tildeling af Vandrefisken.
Erik Aagaard
13. Kåring af årets fisk.
Senior: 2019 maj 5 Klaus Times Kristiansen Laks 15000 112
Junior: 2019 august 7 Frederik Kjær Laks 3200 74
14. Udtrækning af præmier.
Kent - som også tager sig af indkøb af gavekort.
15. Evt.

