Varde Sportsfiskerforening 2021
Bestyrelsesmøde Referat (3) 18-3-21
Deltagere:
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Jeppe Beck Danielsen,
Tommy Lykke Hansen, Ole Dastrup, Kurt Dam, Søren Porsgaard, Erik Aagaard og Jan
Porsgaard.
(5 fysisk tilstede i Klubhuset og 4 pr. telefon – pga. Coronarestriktionerne)
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde / virtuelt
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 17. februar 2021
Det nye Fiskekort.dk v/ Jan
Gammel og nyt Fiskekort.dk
Det ”gamle” Fiskekort.dk som fortsat drives af DSF varetager stadig vores
medlemsadministration, og det er også derigennem der optages nye medlemmer.
Det ”nye” Fiskekort.dk er et privat foretagende, som tager et gebyr for salg af vores
døgnkort.
Jan har fået systemerne til at fungere, så der kan købes både medlemskab og døgnkort
fra Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
Lodsejere ved Varde Å og Holme Å v/ Søren
Søren har talt med nogle lodsejere om leje af fiskevand ved både Varde Å og Holme Å.
Søren vil gerne forsøge at kontakte flere.
Det blev aftalt, hvad Søren kunne tilbyde eventuelle nye udlejere.
Det vil være bedst, hvis vi kan få udfærdiget og underskrevet egentlige
lodsejeraftalekontrakter.
Steen og Helge udfærdiger ordlyd på lejekontrakter og sørger for trykning mv.
Drøftelse vedrørende køb af fiskevand v/ Aagaard.
Generelt om hvordan det kan gribes an. Vi kunne evt. nedsætte et udvalg på fx 3
personer. Kan det lade sig gøre at købe fiskevand? Hvad kan lade sig gøre i forhold til leje
og eventuelt køb af fiskevand?
Alle er enige om, at det er væsentlige emner at få afklaret.
Vi vil som en begyndelse få en kontakt og en snak med Danmarks Sportsfiskerforbund.
Praktiske forhold i forbindelse med laksepremieren 16. april 2021 v/ Steen/Alle
Steen laver et skriv, som kan sættes på vores hjemmeside.

Det ser ud til, at det bliver tilladt at forsamles op til 50 personer udendørs. Vi kunne derfor
godt satse på, at lave et arrangement på åbningsdagen den 16. april. Fx en opfordring til
at medlemmer kunne komme ved Klubhuset kl. 14:00 til en grillpølse, og hvor der måske
kunne fremvises af dagens fangst.
Orientering fra formanden v/ Steen
Status på VÅS
Status efter udvalgsmøderne vedrørende nye vedtægter og fordeling af laksekvote m.v.
Efter en del skriverier og virtuelle møder er det endt i en fælles udmelding/kommisorium,
som forventes at blive vedtaget på repræsentantskabsmødet i VÅS den 23. marts:
Kommissorium for arbejdet med et sæt nye vedtægter for Varde Å
Sammenslutningen
På mødet i Varde Å Sammenslutningen den 9. februar blev det besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe, der skulle arbejde med et forslag fra Varde Sportsfiskerforening om en
mulig ændring af Sammenslutningens vedtægter forud for sæson 2021.
Arbejdsgruppen har på et antal møder drøftet forslaget fra VSF og er enig om behovet for
at revidere de nuværende vedtægter for Varde Å Sammenslutningen. Varde Å Systemet
har over de seneste år været inde i en positiv udvikling. Bestanden af laks har været
stigende og det samme gælder fangsterne samt antal laks der kan hjemtages.
Laksekvoten er således steget fra 120 laks i 2013 til 260 laks i sæson 2020. Udviklingen er
i høj grad båret af tilbagelægningen af Gl. Varde Å og fjernelse af spærringer i Ansager Å,
samt udlægning af gydegrus og etablering af gydebanker i en række mindre tilløb.
Den positive udvikling må forventes at fortsætte, idet Holme Å i løbet af 2021 vil få sit frie
løb tilbage, ligesom spærringen ved Utoft Dambrug også forventes fjernet i år.
Spærringerne ved de resterende dambrug forventes fjernet i de kommende år, hvilket vil
give mulighed for opgang længere op i Ansager og Holme Å samt opgang i Alslev Å.
Varde Å Systemet rummer et stort potentiale, som vi – det vil sige lystfiskere og lodsejere
– skal stå sammen om at få realiseret. Først og fremmest for naturens og åens skyld, men
også fordi et å-system i verdensklasse vil bidrage til hele egnens udvikling og være et mål,
vi i det vestjyske kan samles om og være stolte af.
For at have den fornødne tid til at udarbejde et sæt nye vedtægter for Varde Å
Sammenslutningen, der modsvarer den udvikling, der er sket over de seneste år og den
udvikling vi ser ind i over de kommende år, er arbejdsgruppen enige om følgende:
For sæson 2021 vil det være de nuværende vedtægter, som er gældende og der
fiskes i 2021 på en åben, solidarisk kvote
Der optages ikke nye medlemmer ud over lodsejere i Varde Å Sammenslutningen,
før de nye vedtægter træder i kraft – forventeligt primo 2022
Blandt Varde Å Sammenslutningens medlemmer opsiges der ikke fiskevand så
længe udarbejdelsen af de nye vedtægter pågår
Udarbejdelsen af vedtægerne foretages af den siddende arbejdsgruppe suppleret
af en repræsentant fra en af lodsejerforeningerne under Varde Å Sammenslutningen

Arbejdet med de nye vedtægter skal være afsluttet senest august 2021 med
henblik på, at der i de respektive foreninger kan foretages en grundig drøftelse af disse
forud for sæsonstart 2022
Det øvrige arbejde i VÅS vedrørende forvaltning af laksekvote, vand- og fiskepleje
pågår uhindret af arbejdet med de nye vedtægter
Henning Haahr Pedersen
Formand, Varde Å Sammenslutningen”

Repræsentantskabsmøde i VÅS den 23. marts 2021 (dagsorden og kommissorium
vedlagt)

Orientering fra virtuelt møde med Varde Kommune den 4. marts 2021 med fokus på den
rekreative del af Holme Å-projektet (præsentation vedlagt)
OK - projektet går fint.
Status på generalforsamling 2020 den 8. april 2021, herunder hvad vi konkret gør i forhold
til
Beretning
Regnskab
Valg til bestyrelsen
Forslag til behandling på generalforsamlingen
Øvrige forhold vedrørende generalforsamlingen (notat fra DGI´s juridiske chef vedlagt)
Jan skriver på hjemmesiden:
Udsat - Varde Sportsfiskerforenings generalforsamling – Udsat
Det kan fortsat ikke lade sig gøre, at afholde generalforsamlingen fra 2020.
Bestyrelsen afventer, at det bliver tilladt at forsamles godt og vel 100 personer indendørs.
Vi håber generalforsamlingen kan afholdes i maj eller juni måned.
Der vil naturligvis blive orienteret her på hjemmesiden.
18. marts 2021 Bestyrelsen.
Ågruppe-møde i Varde Roklub den 20. april 2021 kl. 19.00
Steen vil gerne, men kan ikke den dato.
Orientering fra kassereren v/ Helge
Aktuelt medlemstal og status på økonomi
Medlemstal pr. 17.03.21
Medlemstal i alt :
516
fordelt som følger:
Senior : 466
Ungdom: 13
Junior:
32
Lodsejere: 5

Døgnkortsalg gennem Fiskekort.dk samt fysiske salgssteder
Helge sørger for fysiske kort bliver lagt ud på salgsstederne.
Kommunalt tilskud
Helge arbejder med det.
Orientering fra udvalgene
Opsynsudvalget v/ Steen
Nye ID-kort
med foto indsendt.
Møde med opsynsmænd inden sæsonstart
Steen indkalder.
Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Status på ansøgninger
Status på projekt i Hornelund Bæk
Jeppe har holdt møde med Flemming fra Varde Kommune.
Projektet er lavet. Habitatundersøgelse over området er lavet.
Jeppe ansøger pt. diverse fonde.
Projektet vil sandsynligvis blive gennemført i 2022.
Ansøgning sendes snarest.

Diverse fra Varde Kommune
Okkeranlæg øverst i Skonager Lilleå har længe været ønsket og planlagt ifølge
vandplanerne. Det ser nu ud til, at det ene af de to okkeranlæg bliver realiseret her i 2021!
Projekter | Varde Kommune
Elfiskeudvalget v/ Søren
Klækkeriudvalget v/ Søren
Praktisk udvalg v/ Kurt
Beskæring på Zone 2, Hodde Lodsejerforening
Opslaget fra hjemmesiden:
BESKÆREDAGE 2021
Varde Sportsfiskerforening indbyder til beskæredage.
I lighed med tidligere år vil vi gerne sørge for, at der er adgang til vores fiskepladser ved
åen. Derfor fjerner vi nye skud af træer og buske omring åen.
Lørdag den 27. marts 2021 beskærer vi på VSF-områder.
Lørdag den 10. april 2021 beskærer vi i samarbejde med Hodde Lodsejerforening i
området ved Hodde.

Vi inddeler deltagerne i små grupper, så vi overholder Corona-restriktionerne.
Beskæringen foregår begge dage i tidsrummet fra kl. 8 til ca. kl. 14. Derfor er der ikke
fælles morgenmad i år. Der vil dog blive serveret sandwich og drikkevarer i de små
grupper.
Hvis du skulle have lyst og tid til at deltage, så tilmeld dig på mail: praktisk@vsff.dk
Skriv gerne hvilken dag du kan deltage samt et mobilnr., hvor du kan træffes.
Vi håber at se nye deltagere, men også meget gerne jer som har deltaget før.
Der er ikke så mange, der har givet tilsagn om hjælp på dagen – så der er stadig
ledige pladser.
Beskæring i øvrigt på baggrund af virtuelt møde med Varde Kommune den 9. marts 2021
Efter møde med kommune - der må beskæres som i tidligere år, men efterfølgende skal
der laves et kort som viser, hvor der er beskåret.
Juniorudvalget
Martin laver en del arrangementer for juniorer.
Steen har fortsat en god dialog med Martin.
Arrangementudvalget v/ Tommy
Svendborg besøger VSF 7.-9. maj 2021
Tommy har styr på dette arrangement.
Tommy vil gerne, at der er en ny, der tager sig af at hente diverse drikkevarer ved
Janderup Brugs.
Medieudvalget v/ Jan
Status på DTU Aquas fangstjournal – de første fisk er indberettet
Fra fiskesæsonen 2021 administreres indberetningerne af fangede fisk fra Varde Å
Systemet gennem DTU’s Fangstjournal. Jan har efter en del test fået det nye
indberetningssystem til at fungere på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
Klubhusudvalget v/ Jan
Søren bliver arbejdsleder i at få vægen ned ind til kontoret. Vægen bliver fjernet helt
bortset fra et mindre stykke i den side, hvor der står skabe.
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. april 2021 kl. 18:00 – forhåbentlig i klubhuset.
Eventuelt

