Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (4) 14-4-21

Onsdag den 14. april 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde /virtuelt

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.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 18. marts 2021
Laksepremieren 16. april 2021 v/ alle
Har vi styr på det, vi skal have styr på, herunder opdaterede regler og anbefalinger, adgang til køb
af års- og døgnkort, opdaterede oversigtskort på hjemmesiden, fangstindberetning via hjemmesiden,
lodsejeraftaler, skiltning, parkeringsforhold (herunder adgangsforhold til broen/naturstien på det
stykke af Varde Å, Zone 1 der har skiftet ejer) m.v.?
Bord-bænk flyttes til ca. 75 meter fra Vesterbækvej. Enkelte skilte flyttes/opsættes. Ellers skulle alt
være på plads.
Orientering fra formanden v/ Steen
Status på VÅS
Orientering fra repræsentantskabsmødet i VÅS den 23. marts 2021 (Referat m.v. fra mødet
eftersendes særskilt)
Referat er sendt til bestyrelsen.
Status på juridisk vurdering af VSF´s fiskeret på strækning af Zone 1 i Varde Å (Skriftlig vurdering
forventes eftersendt inden bestyrelsesmødet)
Vurdering er sendt til bestyrelsen, og gennemgået på bestyrelsesmødet.
Fastsættelse af ny dato for VSF´s generalforsamling for 2020
Vi træffer en beslutning på næste møde.
Kan vi evt. ”nøjes” med en ”skriftlig generalforsamling”?
Orientering fra kassereren v/ Helge
Aktuelt medlemstal og status på økonomi
529 seniorer 20 ungdom 39 juniorer = 588 medlemmer
Helge kontakter YouSee om vi kan undvære vores fastnettelefon i Klubhuset.
Orientering fra udvalgene
Opsynsudvalget v/ Steen
Møde med opsynsmænd

Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Status på projekt i Hornelund Bæk
Ansøgningen er sendt. Svar sandsynligvis midt i maj.
Projekt i Ralmbæk til sommer.
Jeppe har meldt sig til vandplejekursus i september.
Elfiskeudvalget v/ Søren
Klækkeriudvalget v/ Søren
Praktisk udvalg v/ Kurt
Beskæring på Zone 2, Hodde Lodsejerforening
Beskæring i øvrigt
Der er beskåret langs åen af 2 omgange.
God opbakning fra såvel medlemmer som lodsejere.
Juniorudvalget
Martin har fortsat gang i en del aktiviteter for juniorer. Steen og VSF bakker Martin op i hans
aktiviteter.
Arrangementudvalget v/ Tommy
Svendborg besøger VSF 7.-9. maj 2021
Under forudsætning af at besøget kan gennemføres pga. coronasituationen, så skulle arrangementet
være OK.
Tommy har hørt fra Open Air, som forventer at gennemføre.
Medieudvalget v/ Jan
Pensionisterne fisker om tirsdagen – første gang den 20. april. Opslag på hjemmeside og Facebook.
Biolog Poul Kusk vil gerne afholde en temadag om Vadehavslaks – efterår 2021 i Esbjerg. Jan har
tilkendegivet, at VSF kan stille med en mand til temadagen.
Klubhusudvalget v/ Jan
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. maj kl. 18:00 i Klubhuset.
Eventuelt
Gravearbejdet for genopretning af Holme Å er indstillet til juni måned pga. fuglenes yngletid.

