Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (4) 1-4-20

Mødet blev afholdt som telefonmøde pga. Coronavirus-situationen
hvor det ikke tillades at forsalmes.
Onsdag den 1. april 2020 kl. 18.00.

Afbud: Med på telefon: Formand Steen Thomsen, Næstformand Jeppe Beck Danielsen, Kasserer
Helge Højstrup Jensen, Tommy Lykke Hansen, Kurt Dam, Ole Dastrup, Søren Porsgaard,
Erik Aagaard og Jan Porsgaard.
Referat: Jan
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2020
"Deltager i Varde Å Sammenslutningens møder:
2. repræsentant ikke valgt."
Jeppe Beck Danielsen blev valgt til 2. repræsentant i VÅS, da Jeppe er blevet
næstformand i VSF og blevet valgt til vandplejekoordinator i VÅS.
2. Laksepremieren 16. april 2020 v/ alle
a. Har vi styr på det, vi skal have styr på, herunder opdaterede regler og
anbefalinger, adgang til køb af års- og døgnkort, opdaterede oversigtskort på
hjemmesiden, lodsejeraftaler, parkeringsforhold m.v.?
Som Steen har skrevet på Hjemmesiden - laksepremieren er den 16. april,
men der er ingen officielle arrangementer. Alt skulle være på plads - der kan
købes års- og døgnkort, oversigtskortene kan tilgås og er opdaterede, aftaler
med lodsejere er i orden også hvad angår ekstra p-pladser.
Steen forsøger om vi kan parkere flere biler ved Spareholdt.
Nyt fiskevand og P-plads ved Grødevej vil bliver skiltet inden sæsonstart (Kurt).
Laksekvoten 2020 er netop offentliggjort fra DTU-Aqua den 1. april.
Laksekvoten for Varde Å Systemet er den samme som for 2019 - 140 små,
120 store og 5 på B-kvoten.

Laksekvoterne 2016 til 2020:

3. Indledende drøftelse vedrørende fremadrettet sikring af/betaling til lodsejere v/ Erik
Udsat.
4. Nye lodsejere ved Holme Å v/ Søren
Søren mener, vi skal i gang med at leje nyt fiskevand ved den snart genoprettede
Holme Å.
Genopretningen bliver sandsynligvis færdig fra 2022.
Steen foreslår, at vi inviterer lodsejerne langs Holme Å til et møde.
Sagen genoptages på kommende møder.
5. Fiskekort til personer under 12 år v/ Søren
Helge har spurgt Danmarks Sportsfiskerforbund, om der måske er noget med
forsikringer eller lignende, der skulle forhindre at foreningen optager medlemmer
der er under 12 år. Det er der ikke!
Også denne sag egner sig ikke til et telefonmøde, og sagen tages op på et senere
møde.
6. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Orientering fra repræsentantskabsmødet i VÅS den 25. marts
De nye vedtægter for Varde Å Sammenslutningen blev vedtaget.
Vedtægterne stiller mere konkrete krav til medlemsforeningerne bl.a. om at
skulle deltage i fiskeplejen og stille med et fiskeopsyn.
Vedtægterne har ikke noget med om fiskeregler ud over hvad
Fiskeristyrelsen forlanger.
Vedtægterne beskriver at der fremover fiskes på en åben laksekvote.
Jeppe blev valgt som vandplejekoordinator.
Vi vil i senere bestyrelsesmøder i VSF diskutere vores syn på om VÅS skal
beskrive noget om fiskeanbefalinger og om reservation af 10% af
laksekvoten til bestemte zoner i det dokument som hedder
"laksereglementet".

VSF og GSF har tidligere haft et møde i vintertiden, hvor de to foreninger har
kunnet diskutere og evt. koordinere forskelligt.
Steen kontakte GSF for et eventuelt samarbejdsmøde.
b. Henvendelse fra Korsholm i Skjern
Korsholm har sendt et tilbud om forskelligt samarbejde.
Vi takker pænt nej tak.
Martin Kristensen spørger om han og ungdomsskolen kan låne Klubhuset til
et arrangement - Det må han gerne.
Artikel med Steen i JyskeVestkysten. OK gengivet.
Steen medvirker sandsynligvis også i en artikel om fiskeriet i JV inden
sæsonstart.
7. Orientering fra kassereren v/ Helge
Orientering ang. medlemstal og økonomien.
Det ser ud til, at der ikke er så mange medlemmer her inden sæsonstart. Måske har
det også noget at gøre med Coronavirus-situationen. fx kan der ikke komme
udlændinge og fiske lige nu, da landegrænsen er lukket. I øvrigt anbefales det ikke,
at man rejser rundt i landet.
Foreningen har mistet en del penge af dem vi har i banken. Vi håber det retter sig
senere på året.
8. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
VÅS-Opsynskoordinatoren Lars Pedersen indkalder på et tidspunkt til et
møde.
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Jeppe vil kontakte vandplejefolkene i VSF via mail i første omgang. Senere
evt. et møde. (Igen det der med Coronavirus-situationen).
Ole: Den 4. april udsættes 15000 stk. fedtfinneklippede 1 års Vardelaks fra
Danmarks Center for Vildlaks. Der startes ved Sammenløbet og laksen
sættes ud fra båd.
c. Elfiskeudvalget v/ Søren
d. Klækkeriudvalget v/ Søren
Hvilested Dambrug fortæller, at vores havørreder har det fint.
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
Beskæredagen er jo aflyst, men senere vil Kurt gerne samle nogle mindre
grupper til at beskære.
Ved den nye p-plads ved Grødevej kommer der skilte op inden sæsonstart,
og Kurt sender et billede af P-pladsen til Jan, som lægger det på

oversigtskortet.
Der er kommet grus på vejen til P-pladserne ved Henrik Søgaard. Henrik har
jævnet gruset og Henrik mener vi bør betale lidt til hans traktor. Det gør vi
(Helge) så - 500 kr.
f. Juniorudvalget
Helge fortæller at Frederik Kjær har fået uddannelsen ved DSF. Frederik og
Torben Brodersen kunne måske gå sammen om at danne en juniorafdeling.
Helge arbejder lidt videre i det.
g. Arrangementudvalget v/ Tommy
Tommy har fået besked fra OpenAir om, at han godt kan starte med at samle
folk til arrangementet.
Hvis der er nogen der har skudt nogen skarv, skal det meddeles til Tommy.
Søren mener ikke, der er skudt nogen. Tommy indberetter.
h. Medieudvalget v/ Jan
Forhåbentlig virker alt på hjemmesiden. Oversigtskort, Køb af fiskekort mv.
Hvis nogen skulle komme over et eller andet, der ikke virker, som det skal kontakt Jan.
i.

Klubhusudvalget v/ Jan
Det kan være, at det nye skilt som Brian Rasmussen vil lave ved Klubhuset
kommer til at koste lidt.

9. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. maj kl. 18 - forhåbentlig i klubhuset.
10. Eventuelt
Frederik Kjær har ikke fået gavekortet på de 1000 kr. for årets juniorlaks. Hvor er
gavekortet blevet af?

