Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde Referat (6) 24-6-20

Afbud: Tommy og Erik
Til stede: Formand Steen Thomsen, Næstformand Jeppe Beck
Danielsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Kurt Dam, Ole Dastrup, Søren Porsgaard og
Jan Porsgaard.
Referat: Jan

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2020
3. Drøftelse vedrørende fremtidig tilgang til lodsejerbetaling v/ Udvalget
a. Se mail fra 7. juni med udvalgets anbefalinger
Bestyrelsen godkendte det oplæg som udvalget er kommet med. Der vil blive orienteret om
oplægget på kommende generalforsamling.
4. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
Afventer fortsat et bestyrelsesmøde i VÅS.
Vi arbejder fortsat på at få installeret en temperaturlogger.
Seneste nyt - måske installeret og klar ved Vagtborg til weekenden!
b. For sent indberettet laks
Det viste sig, at der ikke var nogen for sent indberettet laks, da den store kvote lukkede den
19. maj. Der skal meldes stop ved 118 hjemtagne store laks. Vi endte med at lukke ved 119.
c.

Indberetning af gedde under mindstemålet

d. VSF og projekt ”Riverfisher” – se mail fra 12. juni med præsentation og referat
Steen deltager i møderne.
e. Problemstilling ved sandfanget opstrøms Karlsgårdvej Bro
Der har været et par episoder med en person (vist nok fra Skov og Naturstyrelsen) som bl.a.
truer med at lukke pladsen for biler.
Steen forsøger, ved et møde med kommunen i anden anledning, at få en alliance med
kommunen om at Sandfanget fortsat er åbent for biler. Pladsen er en glimrende mulighed for
alle for at komme tæt på Varde Å. Pladsen vil være egnet til at udnævne som
handicapvenlig naturplads/fiskeplads.
f.

Status på lodsejerkontakt vedrørende den nederste del af Holme Å
Der arbejdes forsat på at VSF kan leje fiskeretten på det nederste stykke af Holme Å, som
bliver genoprettet inden længe.

g. Regler for fiskeri fra båd på Zone 1

Efter en henvendelse fra et medlem om reglerne for fiskeri fra båd, gav det anledning til at
præcisere disse:

Med få undtagelser har Varde Sportsfiskerforening gennem mange år lejet fiskeretten af lodsejerne,
der har jord ned til Varde Å på strækningen fra Varde by til Ho Bugt.
Man skal have indløst det statslige fisketegn, når man fisker i Varde Å - uanset hvordan man bedriver
sit fiskeri. Desuden skal man købe enten årskort eller døgnkort til Varde Sportsfiskerforening, hvis man
fisker fra båd på de strækninger, hvor Varde Sportsfiskerforening har lejet fiskeretten - præcis som det
gælder for lystfiskere, der fisker fra å-bredden.
Skellet for lodsejernes ejendomme/matrikler går midt i åen, og de lejeaftaler Varde
Sportsfiskerforening har med lodsejerne gælder således til midt i åen - og altså hele åen, hvor vi har
lejet fiskeretten på begge sider af åen, hvilke er tilfældet på størstedelen af strækningen mellem Varde
Å og Ho Bugt.
h. VSF´s tilgang til hjemtagning/fredning af stallingen
Jan skriver på hjemmesiden at stallingen er fredet i Varde Å Systemet
i.

Tiltag på junior-siden
Det ser ud til, at der er ved at være gang i en juniorafdeling igen. Steen er i løbende kontakt
med Martin Kristensen som er ophavsmanden.

j.

9. klasse fra Varde på fisketur i Varde Å
Vi har en gammel beslutning om, at alle skoler i Varde kommune kan købe et fiskekort, og
derefter kan en klasse og deres lærer fiske på VSFs fiskevand.

k.

Henvendelse fra Varde Kommune om VAKS-aktiviteter i sommerferien
VSF deltager ikke

l.

Alarm/overvågning i klubhuset
Efter et indbrud i klubhuset (hvor der er stjålet havetraktor, bådmotor, buskryddere og en
motorsav) finder Jan ud af, at få en tekniker til at sætte en ekstra alarm op ude i klækkeriet.

5. Orientering fra kassereren v/ Helge
a. Aktuelt medlemstal og salg af døgnkort p.t. er VSF: 38 juniorer, 23 ungdom og 543 seniorer
b. Status på foreningens økonomi
I forbindelse med indbruddet i Klubhuset har vi fra forsikringen fået 54.000 kr. til nyindkøb af
det tabte.
c.

Møde med Grindsted Sportsfiskerforening om fiskeleje på Zone 2
Steen og Helge deltager.

6. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
- Jeppe har haft et møde med Flemming fra Varde Kommune. Det var et meget
positivt møde. Flemming vil meget gerne samarbejde med VSF om forskellige
vandplejeprojekter.
Jeppe arbejder p.t. med et grusprojekt i Ralm Bæk.
Der er indkaldt til et vandplejemøde inden længe i VSF.

c.

-

Møde hos Danmarks Sportsfiskerforbund om stalling
Stallingen er på tilbagegang i mange vandløb i Danmark.
Stor del af skylden bæres af skarvprædation.
Vi skriver på vores hjemmeside, at stallingen i Varde Å Systemet er fredet.

-

Oplæg vedrørende indførelse af eventuelt vandplejegebyr
Der er faktisk i foreningen nogle puljer, som er beregnet til at bruge på vandplejen.

Elfiskeudvalget v/ Søren
Elfiskeudstyret vil blive gennemgået og synet.

d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
Der er udført en del beskærearbejde langs mange vandløb.
Hodde lodsejerforening beskærer på lørdag.
f.

Juniorudvalget

g. Arrangementudvalget v/ Tommy
h. Medieudvalget v/ Jan
Der er blevet afholdt et vellykket Sankt Hans arrangement ved Klubhuset med max 50
personer (pga. covid19)
i.

Klubhusudvalget v/ Jan
Søren har forstærket diverse låse i Klubhuset som følge af indbruddet. Jan får en tekniker til
at sætte en ekstra alarm op i Klækkeriet.

7. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 13. august kl. 18:00
8. Eventuelt
God sommer - vi ses igen til august.

