Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (1) 7-1-21

Torsdag den 7. januar 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde

Pga. coronarestriktioner var det kun tilladt at være 5 personer i Klubhuset.
Til stede i Klubhuset: Formand Steen Thomsen, Ole Dastrup, Søren Porsgaard, Erik Aagaard og Jan
Porsgaard.
Deltager på mobiltelefon: Kasserer Helge Højstrup Jensen, Tommy Lykke Hansen, Kurt Dam og
Jeppe Beck Danielsen.
Referat: Jan

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referater fra det ordinære bestyrelsesmøde den 19. november 2020
og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 11. december 2020

Status på lodsejerforhandlinger, herunder endelig beslutning vedrørende tilbud fra
Peter Nissen om leje af fiskevand på Zone 1 og Zone 2
Steens udkast til lejeaftale med Peter Nissen er vedtaget.

"Flyfishing only"?
Lodsejeren på det stykke fiskevand på Zone 2 som vi kalder for ”21eren”, vil gerne
om vi vil gå med til, at stykket udelukkende bliver for fluefiskere - ”Flyfishing only”.
Den generelle holdning hos bestyrelsen er, at Varde Sportsfiskerforening skal være
åben for alle. Det betyder også, at alle har et frit valg til den måde, de vil fiske på.
(inden for lovens rammer – naturligvis).
”Alle skal kunne fiske med, hvad de vil”.

”Fiskeri for alle”.
Der var dog et par stykker fra bestyrelsen, som syntes forslaget var interessant!
Steen tager en telefonisk snak med lodsejeren, for at høre om forslaget er
ultimativt?
Steen tager også lige en snak med Grindsted Sportsfiskerforening (som også har
fiskeret på stykket) og med Hodde Lodsejerforening (Zone 2).
Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Holme Å genoprettes.
Genopretningen af Holme Å er i fuld gang. VSF (og måske også GSF) er interesseret i
at få fiskeret på den genoprettede del af åen, når genopretningen er færdig –
sandsynligvis i 2022.
Steen har igen sendt en mail til lodsejerudvalget vedrørende Holme Å-projektet med
invitation til en nærmere dialog om leje af fiskevand på den del af Holme Å der nu
genoprettes.
Orientering fra formanden v/ Steen
Status på VÅS
Status på laksekvote for 2021
Formanden for VÅS Henning Haahr har søgt om en laksekvote for 2021.

Status på generalforsamling 2020, herunder eventuelt ny dato grundet Coronarestriktionerne
Generalforsamlingen udskydes til torsdag den 8. april.
Jan laver et opslag på hjemmesiden snarest om denne beslutning.

Valg til bestyrelsen
Jan, Kurt og Tommy vil gerne genvælges for yderligere en 2-årig periode.
Helge vil gerne, at der vælges en ny kasserer, men er villig til at tage et år til.

Forslag til behandling på generalforsamlingen
Stk. 1.
”Enhver, som er fyldt 12 år, kan optages som medlem”.
Ændres til:
”Enhver kan optages som medlem”.

Beretning og regnskab for 2020
Steen vil gerne have lidt info fra de forskellige udvalg til beretningen.
Helge har snart regnskabet færdigt og godkendt af revisorerne.

Opfølgning på mail til Varde Kommune m.fl. vedrørende ”Fiskeekspressen”,
herunder Skal Varde Kommunes skoler og institutioner fortsat købe 1 årskort pr.
skole/institution, hvis de vil fiske, hvor VSF har lejet fiskeretten, når VSF har gratis
fiskeret på kommunens arealer?
Steen har fået mange positive tilbagemeldinger fra kommunen.
Vi vedtager hermed, at det ikke fremover er nødvendigt, at skoler køber et fiskekort.
Steen er inviteret til et møde ang. det med fri fiskeri og skilte mv.

Status på eventuelt genopretningsprojekt i Varde Å fra Karlsgårde til Østre
Omfartsvej.
”Projekt Frit Løb Gruppen” er gået i gang med at undersøge muligheden for at
genoprette afskårne sving af Varde Å fra Karlsgårde til Østre Omfartsvej. Gruppen
har haft kontakt med nogle af lodsejerne på strækningen og ligeledes talt med
Varde kommune. Varde Sportsfiskerforening vil naturligvis være behjælpelig med en
realisering af et sådant projekt, hvis det er os muligt at hjælpe med noget. Steen er i
kontakt med gruppen.
”Projekt Frit Løb Gruppen” udgav i 1993 et lille hæfte med en vision om en
genopretning af Varde Å. Varde Sportsfiskerforening udgav et særnummer af VSF-

Nyt med gruppens hæfte.
Her ses et par billeder af siderne fra VSF-Nyt november 1993:

Orientering fra kassereren v/ Helge
Regnskab 2020 – omtrentligt resultat
Helge orienterede.
Kommende betalinger og indestående på konti
Helge orienterede.
Skriv til lodsejerne på Zone 1 i forbindelse med udbetaling af overskud 2020 – skal
der ske orientering om kommende aftale for 2022-2023-2024?
Udkast fra Helge og Steen diskuteret. Helge og Steen gør brevet færdigt.

Orientering fra udvalgene
Opsynsudvalget v/ Steen
Ny opsynsmand fra Odense
Steen har snakket med manden, og han bliver herefter opsynsmand.
Jan indsætter ham på listen af opsynsmænd på hjemmesiden.

Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Projekt om Hornelund Bæk. Flemming fra Varde kommune har lavet en skitse om
genslyngning af bækken. Det ser rigtig spændende ud. VSF (Vandplejeformand
Jeppe) vil søge penge til projektet. Norlys har en vækstpulje, som eventuelt kan
søges. Måske kan også Naturfonden ansøges.
Jeppe snakker videre med kommunen.
Jeppe sender lige kort mv. om projektet rundt til bestyrelsen til orientering.

Elfiskeudvalget v/ Søren
Der er tilsendt os en liste med de ca. 100 laks som vi leverede til DCV for avl.

Klækkeriudvalget v/ Søren
Havørredæggene på Klækkeriet bliver afhentet af Hvilested Dambrug på søndag den
10. januar.
Fødevarestyrelsen har været på besøg på Klækkeriet og taget prøver af æggene. Alt
ser ud til at være OK.

Praktisk udvalg v/ Kurt
Juniorudvalget
Junioraktiviteter i efteråret/vinteren 2020/2021
Martin og Steen arbejder på et program for juniorerne for 2021.

Arrangementudvalget v/ Tommy
Tommy er glad for at Søren har fået bestilt en motor til porten i gavlen af Klubhuset,
så man fremover kan åbne den lidt tunge port med et tryk på en knap.

Medieudvalget v/ Jan
Status på dialog om anvendelse af DTU Aquas fangstjournal
Jan og Lars fra GSF har tilsendt Christian fra DTU et par ændringsforslag til
Fangstrapporten. Vi vurderer, at systemet nok skal komme til at fungere, når vi igen
må fiske og indberette fangster.
Der er dog ikke styr på ”Lakse-kvote-status” som nok skal aftales i VÅS.

Det nye fiskekort.dk
Fra den nye sæson skal vi arbejde sammen med en ny udbyder af Fiskekort.dk til
salg af vores kort.
Helge sender diverse materiale til Jan samt nye døgnkortpriser.

Klubhusudvalget v/ Jan
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 17. februar 2021 kl. 18:00.

Eventuelt
Forslag til Vandrefisken til næste møde.
Og – årets fisk junior og senior.
I det hele taget skal vi have dagsorden for Generalforsamlingen mv. på plads på
næste møde den 17. februar.

