Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde
Referat (7) 14-8-20
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
Torsdag den 13. august 2020 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. juni 2020
3. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
- Midtvejs-evaluering af laksekvote-model 2020
Hvad mener bestyrelsen om laksekvote-model
2020 indtil nu?
- "Generelt ikke nogen problemer her i 2020"
- "Hvis vi også fremover alle skal fiske på åben
kvote, bør der ikke reserveres et antal laks, der
skal fanges på de øverste Zoner"
- "Måske en ide om man lavede kvotefordeling til
de forskellige foreninger i forhold til medlemstal"
- "Det er ikke rimeligt, hvis medlemmer i nogle
foreninger kan medbringe gæster, som så kan
hjemtage en laks ud over medlemmet (2 eller flere
laks pr. medlem)"

- ”Fiskeekspressen” – herunder eventuelt
arrangement på Lystfiskeriets Dag
Den store trailer med fiskeudstyr forefindes nu hos
GSF. Det er meningen at traileren med fiskeudstyr
kan udlånes til arrangementer med fx unge
lystfiskere.
"Fiskeekspressen – lystfiskeri for alle er et 3-årigt
forsøgsprojekt, der indgår i Regeringens
sommerferiepakke ”Sommer i Danmark” under
initiativet Bedre muligheder for lystfiskeri. Formålet er at
undersøge, om muligheden for at låne gratis udstyr – og få
hjælp til at fiske – kan få flere til at blive lystfiskere.
Projektet er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets
naturmålsmidler. Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale
sportsfiskerforeninger står for driften af Fiskeekspressen.
Fiskeekspressen er et landsdækkende tilbud om udlån af
grej til familier, foreninger, skoler, dagtilbud og andre
grupper, der vil ud at fiske".

- Temperaturloggeren
Temperaturloggeren er stadig ikke kommet op!
Der er dog alligevel blevet lukket for fiskeriet på
Zone 1 og 2 pga. varmen p.t.
"Når temperaturloggeren er installeret ved Vagtborg øst for
Varde By – og når den viser mere end 18 grader – så
melder både VSF og GSF ud på foreningernes
hjemmesider, at zone 1 og zone 2 er lukket for fiskeri,
indtil det af hjemmesiderne fremgår, at temperaturen er
faldet til et niveau, så der igen kan fiskes. For øvrige zoner
henvises til GSF´s hjemmeside, hvor GSF vil orientere,
hvis temperaturen bliver for høj – dette forventes dog
sjældent at være tilfældet på de øverste zoner".

På næste VÅS møde bør det diskuteres og aftales
om ovenstående tekst er den måde vi alle regner
med fremover. (Der mangler måske bl.a. noget om
hvorvidt krebsefiskeri med brik også lukkes ved
megen varme).

b. Møde med GSF – og tidspunkt for forhandling af leje på
zone 2
Steen aftaler vedr. Zone 2. Steen og Helge deltager i
mødet.
c. Deltagere i DSF´s kongres 19. september
Steen og Kurt tager til kongres.
d. Lodsejerkontakt nederste del af Holme Å
Steen arbejder fortsat med det.
e. Dialog med Niels Kr. Nielsen, lodsejer vest for Varde
Steen kontakter den nye ejer.
f. Krebsefiskeriet
Der har været noget debat på Facebook, men reglerne er klare og
vises på vores hjemmeside. (https://varde-sportsfiskerforening.dk/fingrene-vaek-frakrebseruserne/)

Bl.a. står der følgende: "Det er lovligt at fiske signalkrebs
med krebsebrikker til eget brug, hvis man har et gyldigt fisketegn og ret
til at fiske på arealet. På de jordstykker Varde Sportsfiskerforening har
lejet fiskeretten, skal man have fiskekort og fisketegn".

g. Sager til drøftelse med kommunen
- Fiskeri ved sandfanget i Vesterbæk
- Skiltning hvor VSF har fiskeriet på kommunens
arealer
- Projekt Riverfisher
Steen og Jeppe tager til et møde i næste uge med
kommunen, hvor ovennævnte emner også er på
dagsordenen.

4. Orientering fra kassereren v/ Helge
a. Aktuelt medlemstal og salg af døgnkort
zone 1 = 47% af sidste års salg

zone 2 = 92% af sidste års salg.
580 seniorer og unge + 49 juniorer
b. Status på foreningens økonomi
Ser fornuftigt ud
c. Drøftelse – og eventuel beslutning – af kontingent 2021
Helge gennemgik budget. Beslutning om kontingent
træffes på septembermødet.
d. Gratis medlemskab fra september 2020 mod betaling af
kontingent for 2021?
VSF gentager tilbuddet, men venter til oktober.
5. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
- Indberetning af gennemførte kontroller i perioden
16/4-30/6 2020
138 kontroller ingen større problemer.
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
- Vandpleje-koordineringsmøde i VÅS den 19.
august 2020
Ralm Bæk udlægning af gydegrus – der er meget
arbejde i det. Der arbejdes fortsat med det.
Nyt forslag fra vandplejeudvalget ved Frisvad
Møllebæk ved Frisvad Mølle med udlægning af
gydegrus. Jeppe med flere arbejder videre med
det.
Orten Bæk med supplerende grus kommer måske
alligevel med.
Der er indkaldt til et møde i VÅS regi i næste uge.
Finn Sivebæk og Varde kommune vil undersøge
gydebankerne i Grindsted Å - om der er yngel på

de gydebanker der blev udlagt sidste år.
c. Elfiskeudvalget v/ Søren
Søren har ved henvendelse til Naturstyrelsen v Søren
Jessen fået styrelsen til at fjerne en del affald, der var
efterladt ved shelteren ved Sandfanget.
d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
- Noget nyt om den eventuelle handel af jordstykket
opstrøms Sig Fiskeri, hvor vi vil lægge nye traller
ud?
Kurt har talt med lodsejeren og gården og jorden er
sat til salg.
Kurt finder det dog fortsat er godt at udlægge de
traller vi har indkøbt.
Vi håber naturligvis, at vi fortsat kan leje fiskeretten
også ved et salg.
f. Juniorudvalget
- Deltager fra VSF i ”Fiskeakademiet 2020” (det
tidligere juniorlederkursus)
Frederik Kjær vil gerne med på juniorlederkursus/
Fiskeakademiet 2020.
g. Arrangementudvalget v/ Tommy
- Arbejderfrokost?
På grund af coronasituationen udsættes
arbejderfrokosten til foråret 2021.
- Arrangementer med Svendborg?
VSF er inviteret til at tage til Svendborg og fiske
den 11. - 13. september.
Jan laver et opslag på hjemmesiden.

- Sammenkomst for lodsejere?
Vi havde et arrangement i 2019, som var en god
oplevelse. Skal vi igen invitere lodsejerne fra zone
1 til en uformel sammenkomst i klubhuset?
Enighed om at det er en god ide. Helge og Tommy
arbejder videre med det.
- Klubaftener/arrangementer efterår/vinter
2020/2021?
Jens Snitgaard Madsen formodes fortsat at stå for
senioreftermiddage om tirsdagen.
Klubaften for medlemmerne tirsdage om aftenen.
Der er p.t. ikke en egentlig tovholder.
- Foreningernes Dag 20. september i Helle Hallen
(se vedhæftede)
h. Medieudvalget v/ Jan
Der er Grønt Råds møde den 7. oktober.
i. Klubhusudvalget v/ Jan
Der arbejdes stadig på at få sat en ekstra alarmføler op i
Klækkeriet.
Søren har slettet døren i gavlen af Klækkeriet.
6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 24. september kl. 18:00.
7. Eventuelt
Generalforsamling den 25. februar 2021. Steen spørger Varde
Idrætscenter, om vi kan være der.

