Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (5) 6-5-20

Afbud: Til stede: 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
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. april 2020
3. Tilbagemeldinger på laksepremieren v/ alle
a. Lodsejere:
- Parkering ved Henrik Sparholt
Der har været et par uheldige episoder.
En snak om parkering i det hele taget.
Steen skriver og spørger, om det kan lade sig gøre, at få en p-plads med fx 5 biler
i stedet de to biler, der nu kun er på ”21 eren”.
-

Henvendelse vedrørende skiltning på zone 2
VSF skilter, hvor vi har fiskeretten, og ikke hvor vi ikke har fiskeretten – generelt.

-

Andet?

b. Medlemmer:
- Henvendelse vedrørende eventuel opdeling af kvoten på store laks
Bestyrelsen har tidligere diskuteret dette, og vi deler p.t. ikke kvoten.

c.

-

Henvendelse om at VSF ikke skal sælge døgnkort fra sæsonstart
Dette har været oppe på VSFs generalforsamling, og vi endte med at prisen på
døgnkort for Zone 1 og Zone 2 blev sat op til 500 kr. i april måned.

-

Henvendelse vedrørende stand-up-padles på åen

-

Andet?

Andet vedrørende laksepremieren?
Generelt har alle oplevet positive oplevelser omkring fiskesæsonstarten.

4. Orientering fra kassereren v/ Helge
a. Aktuelt medlemstal og salg af døgnkort
Det aktuelle medlemstal er 574
b. Udgifter pr. 1. maj 2020 (bilag udsendes inden mødet)
c. Balance pr. 1. maj 2020 (bilag udsendes inden mødet)

d. Budget 2020
Helge gennemgik - og det ser generelt fornuftigt ud.
e. Diverse
Vi har haft noget hærværk ved klubhuset. Lamper smadret mm. Udgiften bæres af VSF da
hærværk ikke går ind under forsikringen.
Vi ser lige tiden an for eventuel prisreduktion for udenlandske lystfiskere med medlemskort,
som pga. coronasituationen ikke kan komme til Danmark og fiske.
Helge undersøger muligheden for at foreningen kan får MobilePay.
5. Indledende drøftelse vedrørende fremadrettet sikring af/betaling til lodsejere v/ Erik
Erik har en ide om at det måske kan lade sig gøre, at VSF kan få tinglyst fiskeretten hos lodsejerne.
Vi kender kun et ex på, at det har kunnet lade sig gøre. (Et stykke af ”Brune Banke” hvor der bl.a.
står, at der skal være: ”færdselsret for almenheden og ret til ophold og fiskeri for lystfiskere”.
Alle i bestyrelsen mener, det er en god ide, og noget vi måske skal arbejde videre med – MEN
HVORDAN?
Generelt er vi alle klar over, at betalingen for fiskeretten kun vil gå en vej – nemlig op.
Det er også et spørgsmål, om vi kan magte at betale for alt det fiskeret vi har p.t.
Er alt fiskevand lige meget værd?
Diskussionen endte med, at vi nedsatte en mindre arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal behandle
den fremtidige fiskeleje med fokus i første omgang på Zone 2.
6. Nye lodsejere ved Holme Å v/ Søren
Søren opfordrer til, at bestyrelsen allerede i kommende tid vurderer muligheden for at VSF kan leje
fiskeretten i den kommende genoprettede Holme Å.
Steen har stadig et stykke jord ned til Holme Å, og Steen kender nogle af de lodsejere, der er
derude.
Steen foreslår en forhandling med lodsejerne.
Steen forfølger ideen.
7. Fiskekort til personer under 12 år v/ Søren
Emnet var oppe på vores seneste generalforsamling.
Vi vil arbejde hen mod at ændre vedtægterne, så der ikke er en nedre aldersgrænse for køb af
fiskekort.
8. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
I denne coronatid sker der ikke så meget.
Der bliver måske et møde i VÅS inden længe.
Steen kontakter Henning.
b. Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres udsat til september
Steen og Kurt deltager.
c.

Ungdomsskole-arrangementer i klubhuset i november 2020
Martin Kristensen låner klubhuset. Arrangementet er skrevet ind i hjemmesidens kalender.
Martin har også andre initiativer omkring lystfiskeriet - og vi ser på med interesse.

d. Møde vedrørende lystfisker-turisme
Varde kommune har inviteret til et møde. Steen deltager.
Grindsted SF indkalder til et samarbejdsmøde på et tidspunkt.
9. Orientering fra udvalgene

a. Opsynsudvalget v/ Steen
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Jeppe har talt med Flemming fra Varde Kommune. Flemming og Jeppe tager ud i naturen i
morgen, og ser på nogle muligheder.
Der er udlagt en del gydegrus i Kybæk.
c.

Elfiskeudvalget v/ Søren
Søren undersøger om ikke nogle af elfiskerne har tilladelse til at lave undersøgelser ved
elfiskeri i mindre vandløb.
Vi har tidligere talt om at investere i et mindre elfiskeapparat til undersøgelse af hvorvidt
grusudlægninger i mindre vandløb har givet resultat i form af ørred- eller/og lakseyngel.

d. Klækkeriudvalget v/ Søren
Søren har snakket med vinspecialisten om muligheden for at lave et arrangement i
klubhuset med romsmagning til efteråret eller vinteren. Søren arbejder videre med det.
Fiskedammen ved Klubhuset slettes.
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
Kurt arbejder på at oprette mindre beskæregrupper i løbet af sommeren.
Sti gennem sumpen ved Sig. Her repareres stien med traller. (Vores nye formand var ved at
forsvinde i dyndet, så Kurt arbejder på at lave noget der holder – også til en formand).
f.

Juniorudvalget

g. Arrangementudvalget v/ Tommy
OpenAir er aflyst i år.
Tommy undersøger om besøg fra Svendborg Sportsfiskerforening også aflyses.
Vi håber, der kan afholdes Sankt Hans ved Klubhuset den 23. juni.
h. Medieudvalget v/ Jan
I forbindelse med Lakse-kvote-status-tælleren (Laksetælleren) på hjemmesiden snakkede vi
om forskellige uhensigtsmæssigheder. Det er ikke fornuftigt med en reservation til specielle
dele af åsystemet. Vi bør alle fiske på en åben kvote.
Det er uklart, hvor mange gæstekort Nørholm og HHHL kan have, og hvorvidt der kan
hjemtages en laks på et gæstekort.
Når Jan skal godkende en hjemtaget laksefangst til at sætte på hjemmesiden, kan Jan ikke
se hvem der er medlemmer (eller gæster) hos Nørholm og hos HHHL (og vel også hos
Aros).
Det vil også være rimeligt, om man kan se, hvor HHHL har fiskeret.
i.

Klubhusudvalget v/ Jan
Jan forsøger at finde ud af at frakoble telefonvarslingen fra klubhusarlarmen.

10. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 24. juni kl. 18:00 i Klubhuset.
11. Eventuelt.

