Varde Sportsfiskerforening 2020 Bestyrelsesmøde
Referat (9) 29-10-20
Afbud: Jeppe Beck Danielsen.
Til stede: Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Ole Dastrup,
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 24.
september 2020
3. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
b. Orientering fra laksegruppemøde den 22. oktober (bilag
vedlagt)
Laksegruppen indkaldes af Danmarks Sportsfiskerforbund ved Kaare Manniche Ebert og
består af repræsentanter fra de lakseførende vandløb plus Finn Sivebæk fra DTU-Aqua.

Der var ikke nogen af laksevandløbsforeningerne, der
syntes, at der skulle indføres flere/nye fiskeregler.
Generelt var stemningen, at hvis der skal ændres i
reglerne vedrørende laksefiskeriet, skal
regelændringerne komme via en ny bekendtgørelse.
DSF følger udviklingen, om hvorvidt der kommer en
ændring i bekendtgørelsen, vi fisker laks efter.
Fangstjournalen.dk (Christian Skov fra DTU-Aqua)vil gerne overtage
fangstindberetningerne. VSF er positiv overfor dette.
Steen kontakter Christian Skov og opfordre ham til at
kontakte Jan for det videre samarbejde.

c. Orientering fra indledende lodsejermøde vedrørende leje
af fiskeret på zone 2 den 27. oktober
Forskellige modeller for afregning blev diskuteret.
GSF, VSF og Lodsejerforeningen mødes igen i november
for en endelig aftale.
d. Status på eventuel forlængelse af aftalen med Varde
Kommune om gratis fiskeri fra kommunens arealer
Steen har et virtuelt møde med kommunen den 12.
november.
e. Status på skiltning hvor VSF har fiskeretten på
kommunens arealer

f. Indledende fortrolig orientering om muligt, nyt ågenopretningsprojekt – åbn dette link
https://docs.google.com/document/d/1DflDkqVTC2bj_5lR
63tvM5Ee69n_W9rPLA-Vat1HSog/edit
Jan ser lige på, hvilke lodsejere der er på strækningen fra
Karlsgårde til Østre Omfartsvej.
Status på generalforsamlingen den 25. februar 2021
Fritidscentret er bestilt. Datoen indsættes i kalenderen på
hjemmesiden.
På generalforsamlingen er følgende på valg: Helge, Kurt,
Tommy og Jan. Ønske om genvalg eller stop meddeles
senest til bestyrelsesmødet i december.
g. Orientering vedrørende DSF´s kursus i spinnerfremstilling i klubhuset den 14. oktober
10 deltagere. Et fint kursus.
4. Orientering fra kassereren v/ Helge

a. Aktuelt medlemstal og salg af døgnkort
577seniorer 26 ungdom 54 juniorer
+ 21 ny indmeldte for resten af 2020 og medlemmer i
2021.
Døgnkort ca. det samme som sidste år på Zone 1.
Stigning på Zone 2 og 3.
b. Status på foreningens økonomi
På næste bestyrelsesmøde kommer der en balance.
Fra næste år overgår salget af fiskekort, fra det DSFstyrede Fiskekort.dk, til et nyt selskab. Det bliver lidt
dyrere.
c. Emner til ny kasserer i VSF? – Herunder også
arbejdsopgaver og vilkår for kasserer-arbejdet
Fra bestyrelsesreferatet i november: Vi annoncerer på kommende generalforsamlingen, at
vi gerne ser en ny kasserer, som kan få hjælp af Helge.

5. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
I samarbejde med Varde kommune blev der i søndags
(25. oktober) udlagt 9 tons skjulesten på stryget ved
Ansager Mølle.
Ole har udsat 15000 stk. ½ års laks.
På lørdag udsættes i Ansager Å ca. 10000 af vores
fedtfinneklippede ½ års ørreder.
c. Elfiskeudvalget v/ Søren
Der elfiskes efter 100 laksemoderfisk til avl den 5.
december.
Der elfiskes fra Sammenløbet til Hodde.
Der startes med morgenmad i Klubhuset kl. 06:30.

Grindsted SF elfisker i Grindsted Å og i Ansager Å efter
havørredmoderfisk 12. og 13. december.
Kurt har bestået elfiskekurset, og er derfor med på
elfiskeholdet.
d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
f. Juniorudvalget
- Junioraktiviteter i efteråret/vinteren 2020/2021
Junioraktiviteter kan gennemføres, da der ikke er
restriktioner pga. corona for de unge.
g. Arrangementudvalget v/ Tommy
- Sæsonafslutnings-arrangementerne i uge 44/2020
Aflyst.
- Klubaftener/arrangementer efteråret/vinteren
2020/2021
Pga. Corona restriktionerne aflyses/udsættes til
restriktionerne lempes. Jan laver et opslag på
hjemmesiden.
- Status på foredrag i klubhuset den 19. november
kl. 19.30 med Thomas Kjelgaard (antal deltagere,
Coronasituationen m.v.)
Foredraget udsættes pga. corona.
h. Medieudvalget v/ Jan
i. Klubhusudvalget v/ Jan
6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 19. november kl. 18:00
7. Eventuelt
Ålespisning - fredag den 11. december kl. 17:00.

