Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde
Referat (8) 24-9-20
Afbud: Ole Dastrup og Jeppe Beck Danielsen.
Til stede: Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Tommy Lykke
Hansen, Kurt Dam, Søren Porsgaard, Erik Aagaard og Jan Porsgaard.
Referat: Jan
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. august 2020
3. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
- ”Fiskeekspressen” – kort orientering om gennemførte og kommende
arrangementer
Fiskeekspressen har været på farten 4 gange indtil nu. Der er 2 arrangementer i
kalenderen fremover.
Steen skriver også ud til kommunens skoler om muligheden for lån af
”Fiskeekspressen”.
b. Laksegruppemøde den 22. oktober
DSF indkalder. Steen deltager.
c.

Orientering fra DSF's kongres den 19. september
Steen var til kongressen. En god oplevelse. Torben Kaas fra Nive Å`s Lystfiskerforening
(Nordsjælland) blev valgt som ny formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.
Steen gik på talerstolen på kongressen og talte om problemer med personer, der overbyder
foreningerne med opkøb af fiskevand.

d. Orientering fra lodsejermøde den 23. september vedrørende Holme Å-projektet med fokus
på friluftsaktiviteter.
Mødet aflyst pga. coronasituationen.
e. Status på eventuel forlængelse af aftalen med Varde Kommune om gratis fiskeri fra
kommunens arealer – herunder orientering vedrørende VSF´s akt-indsigt
Steen forfølger fortsat situationen. Vi forventer, at VSFs aftale med kommunen fortsætter.
f.

Status på fiskeret ved sandfanget i Vesterbæk.
Steen har skrevet til Naturstyrelsen om behovet for at opretholde adgangen til Sandfanget.

g. Status på skiltning hvor VSF har fiskeretten på kommunens arealer.
Vi forventer, at VSF kan formulere og opsætte skilte i samarbejde med kommunen.
h. Status på generalforsamlingen den 25. februar 2021
Vi afventer et svar fra Fritidscenteret.

4. Orientering fra kassereren v/ Helge

a. Aktuelt medlemstal og salg af døgnkort
Senior 571
Ungdom 23
Juniorer 51
b. Status på foreningens økonomi
Ikke noget væsentligt nyt. Men OK.
c.
(26 –

Drøftelse – og eventuel beslutning – af kontingent 2021.
)

1750 Kr.

Ungdom (18 – 25)

1600 Kr.

(12 – 17)

300 Kr.

Senior

Junior

d. Gratis medlemskab fra oktober 2020 mod betaling af kontingent for 2021?
Jan sætter på hjemmesiden i morgen fredag den 25. sep.
e. Emner til ny kasserer i VSF? – Herunder også arbejdsopgaver og vilkår for kassererarbejdet
Kassereropgaven er steget i arbejdsopgaver. Helge er dog villig til at tage et år mere som
kasserer. Vi annoncerer på kommende generalforsamlingen, at vi gerne ser en ny kasserer,
som kan få hjælp af Helge.
5. Drøftelse vedrørende eventuel kontakt til Danmarks Sportsfiskerforbund om dilemmaet mellem, at
offentlige midler har finansieret store vandløbsrestaureringer, hvorefter fiskeretten opkøbes af
private, som ikke giver andre mulighed for fiskeri med stang og snøre v/ Erik
Steen talte på DSF-kongressen om problemer med personer der overbyder foreningerne med opkøb
af fiskevand. Bestyrelsen må fortsat være opmærksom omkring problematikken.
6. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
c.

Elfiskeudvalget v/ Søren
Elfiskegrejet er sendt til gennemsyn og godkendelse inden vi elfisker lørdag den 5 december
for laksemoderfisk.
Evt. en lille frokost efter elfiskeriet – hvis coronasituationen tillader det.
Grindsted og VSF elfisker og opfisker havørreder (og eventuelle manglende laks) fra
Ansager og Grindsted åer den 12. og 13. december.

d. Klækkeriudvalget v/ Søren
- Status på tilmeldte fra VSF til finneklipning af havørreder den 10.-11. oktober
9 tilmeldte fra VSF.
Praktisk udvalg v/ Kurt
Tjekker op på om der skal ske noget henover vinteren.
Parkering kun på anviste pladser.
Kommer du til en fyldt parkeringsplads skal du respektere dette. Du må under ingen omstændigheder parkere,
så du er til gene for landbrugsmaskiner eller anden kørende trafik i det hele taget. Ud over de nævnte regler og
retningslinier skal færdselslovens regler på området respekteres.

e. Juniorudvalget
- Junioraktiviteter i efteråret/vinteren 2020/2021
Junioraktiviteter i klubhuset i vinterperioden ser ud til at blive til noget.
f.

Arrangementudvalget v/ Tommy
- Status på sammenkomst for lodsejere (Tommy og Helge)
Helge har lavet et udkast. Som ser rigtigt ud, og som vi mener skal gennemføres.
-

Klubaftener/arrangementer efteråret/vinteren 2020/2021?
Tommy finder ud af hvem der vil være tovholder til klubaftenerne i vinterhalvåret.
Jens Snitgaard Madsen er tovholder for seniorklubeftermiddagene om tirsdagen.

-

Rammer for foredrag i klubhuset den 19. november kl. 19.30 med Thomas
Kjelgaard (antal deltagere, Corona-situationen m.v.)
Steen har kontakten. Hvad med coronasituationen? Det ser ud til at vi max må
være 20 personer.

-

DSF´s kursus i spinner-fremstilling i klubhuset den 14. oktober kl. 10.00-15.00
Også her er der et max på 20 personer.

g. Medieudvalget v/ Jan
Grusudlægning med spande.
Steen kontakter Jeppe og finder ud af om det er OK for kommunen at vedligeholde
gydebanker med supplering af gydegrus.
Samarbejde med Fangstjournalen fra 2021.
Fangstjournalen ser ud til at styre Sydvestjysk Sportsfiskerforenings fangster. Jan har
tidligere været i kontakt med Christian Skov fra DTU Aqua som styrer Fangstjournalen. VSF
vil arbejde hen mod et samarbejde med Fangstjournalen fra 2021. Steen forespørger de
andre lakseforeninger angående Fangstjournalen ved Laksegruppemødet den 22. oktober.
h. Klubhusudvalget v/ Jan
En lille event sidste fiskedag?
God ide.
Søren foreslår at vi fjerner væggen indtil kontoret. Det giver et større lokale i klubhuset, hvor
vi kan huse flere personer. Søren vil koordinere arbejdsopgaverne.
7. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 29. oktober kl. 18:00 i klubhuset.
8. Eventuelt
Billeddiskussion.
Tommy indhenter snarest skarv- og sæl reguleringstilladelse.

