Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (2) 17-2-21

Onsdag den 17. februar 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde/virtuelt
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Jeppe Beck Danielsen, Ole Dastrup, Kurt
Dam, Søren Porsgaard, Erik Aagaard og Jan Porsgaard.
Ikke med: Tommy Lykke Hansen
Referat: Jan
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra det ordinære bestyrelsesmøde den 7. januar 2021 (Under punkt 1
tilføjes: ”af bestyrelsen”) og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 28. januar 2021
3. Status på aftalen med Hodde Lodsejerforening for 2021-2022-2023
Alle lodsejere har underskrevet.
4. Opgaver i forlængelse af mistet fiskevand på Zone 1 og Zone 2
Zone 1, Vesterbækvej Bro – Nørholm, sydsiden:
a. Skilte de ca. 50 meter vi stadig har opstrøms Vesterbækvej Bro?
Der opsættes et skilt ca. 50 meter opstrøms broen.
Skiltet op mod Nørholm fjernes.
b. Fjerne bord-/bænke-sættene?
Flyttes ned til skiltet.
c.

Beholde P-pladsen i slugten ned mod træbroen som en ren VSF P-plads?
Der er betalt for P-pladsen for 2021.

d. Fjerne den nyanlagte trallesti i ”sumpen” opstrøms træbroen?
Nej.

Zone 2, Strækningen på godt 700 meter umiddelbart nedstrøms Hessel Bro, nordsiden:
e. Mulighed for P-plads/adgang til åen hos lodsejer, hvor strækningen slutter?
Vi håber at det bliver muligt, at gå over stykket langs åen. Ellers er der ikke andet for, at man
må komme til den strækning, vi har fiskeret på, fra den anden side.

5. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på VÅS
- Orientering fra møde i VÅS den 9. februar 2021 (se mail fra 10. februar 2021)
Orientering fra Steen. Der er også sendt et referat fra mødet til bestyrelsen.

-

Beslutning vedrørende endelig indstilling af ændringsforslag til vedtægterne for
VÅS til behandling på VÅS´ kommende repræsentantskabsmøde den 23. marts
2021)
Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til ændringsforslagene.

b. Orientering fra møde i Varde Kommunes Grønne Råd den 10. februar 2021
Steen deltog i det virtuelle møde. Der kommer senere et referat, som sendes til bestyrelsen.
-

c.

Virtuelt møde den 4. marts 2021 kl. 19.00 med fokus på den rekreative del af
Holme Å-projektet
Steen deltager.

Status på generalforsamling 2020, herunder
- Mødet er flyttet til 8. april 2021
Steen og Helge udarbejder inden længe et skrift som sættes på Hjemmesiden.
-

Valg til bestyrelsen
Tekst fra Bestyrelsesmøde Referat (1) 6-1-21:
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
Tekst fra Bestyrelsesmøde Referat (1) 6-1-21:
Stk. 1.
”Enhver, som er fyldt 12 år, kan optages som medlem”.
Ændres til:
”Enhver kan optages som medlem”.

-

Beretning og regnskab for 2020
Tekst fra Bestyrelsesmøde Referat (1) 6-1-21:
Steen vil gerne have lidt info fra de forskellige udvalg til beretningen.

d. Orientering fra møde med Varde Kommune den 27. januar 2021 vedrørende opfølgning på
aftalen om gratis fiskeri på kommunens arealer
VSF har fortsat gratis fiskeri på kommunens arealer. Der kommer et skrift fra kommunen om
aftalen.
e. Samtale med Niels Kr. Nielsen efter beslutning om ikke at byde på hans frijord på Zone 1
OK.

6. Orientering fra kassereren v/ Helge
428 medlemmer p.t.
241 afventer betaling.
a. Regnskab 2020
Bestyrelsen skrev under.
b. Status på udbetaling af overskud 2020 til lodsejerne på Zone 1 samt orientering om
kommende aftale for 2022-2023-2024
Orientering fra Helge, og enighed i bestyrelsen.
c.

Drøftelse af niveau for fremtidig fiskeleje og eventuel overskudsdeling – samt eventuel
differentieret leje på Zone 1
Enighed om en differentieret leje på Zone 1. Skellet går ved Vester Omfartsvej/
Nordreboulevard.

7. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
- Møde med opsynsmænd inden sæsonstart
Opsynsmændene skal have et nyt opsynskort fra fiskeristyrelsen.
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe
- Bestyrelsens holdning til hjemtagning af stalling (se mail fra Jan den 10. februar
2021)
Steen nævner i beretningen, at bestyrelsen har besluttet at stallingen i VSFs vand
er fredet.
Ansøgning om grus i Ralmbæk inden længe.
c.

Elfiskeudvalget v/ Søren
- Danmarks Center for Vildlaks rationaliserer (se mail fra Jan den 10. februar 2021)
https://vildlaks.dk/nyheder/#rationaliserer
Opdræt og udsætning af laks til Varde Å fortsætter uændret.
Måske sker selve opdrættet fremover i Randers.

d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
- Beskæring på Zone 2, Hodde Lodsejerforening
Planlagt til den 27. marts i Varde og den10. april i Zone 2.
Kurt laver en plan.
f.

Juniorudvalget

g. Arrangementudvalget v/ Tommy
- Svendborg besøger VSF 7.-9. maj 2021
Aftalen er vist i orden.
h. Medieudvalget v/ Jan
- Status på dialog om anvendelse af DTU Aquas fangstjournal
Der testes fortsat og enkelte ændringer forventes, men det ser ud til at den nye
fangstindberetning bliver klar til fiskesæsonen 2021.
-

i.

Foreningens mailadresser og samarbejde med ATZnet
Vi mangler en mailadresse til fangstindberetningen. Jan tager kontakt til
ATZnet ApS support@atznet.dk 70 200 485

Klubhusudvalget v/ Jan
Martin Kristensen har fået en nøgle og en brik til Klubhuset.

8. Kommende fokus på organiseringen i VSF - overvejelser v/ Steen
Kan vi gøre noget for at få flere unge ind – generationsskifte?
Skal vi lave et lodsejerudvalg?
Juniorafdeling?
Fornyelse/udseende af hjemmeside?
…
9. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
18. marts 2021 kl. 18:00 i Klubhuset.

10. Eventuelt

