Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (5) 20-5-21

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde

Deltagere:
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Næstformand Jeppe Beck Danielsen,
Tommy Lykke Hansen, Ole Dastrup, Kurt Dam, Søren Porsgaard, Erik Aagaard og Jan Porsgaard.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. april 2021
3. Fastsættelse af ny dato for generalforsamling for 2020
a. Forslag: Torsdag den 2. september eller torsdag den 16. september
Generalforsamling (med det hele) – torsdag den 16. september 2021.
4. Orientering fra formanden v/ Steen
a. Status på sæsonstarten
Alle mener, det har været en god og positiv fiskesæsonstart.
b. Status på indberetninger vedrørende laks med svamp
Der har været et enkelt eks., men der er ikke forlydender om flere.
c. Forurening af Skærbæk
Har været omtalt i avisen. Et rødt farvestof løb ud i bækken. Forureningen er stoppet.
d. Væltet træ ved Kapelbanke
Træet er fjernet af kommunen.
e. Kajakroere forulempet ved Varde Å
Det er ikke noget der tyder på, at nogen fra VSF har forulempet nogen.
f.

Status på VÅS
- Datoer for møder vedrørende nye vedtægter og bedre samarbejde
Møder i klubhuset 25. maj, 2. juni og 10. juni.
Steen har naturligvis hele bestyrelsens opbakning til forhandlingerne om
nye vedtægter for VÅS.
Alle bestyrelsesmedlemmer læser på vores egne vedtægter for Varde
Sportsfiskerforening til næste bestyrelsesmøde. For en eventuel revision af
vedtægterne ved generalforsamlingen den 16. september 2021.
-

Temperaturloggeren
Måske sker der noget!!! - inden det igen bliver varmt her i 2021!

g. Landsdelsmøder med Danmarks Sportsfiskerforbund i juni måned
Steen og Helge tager til landsdelsmøde den 8. juni.

h. Aktiviteter ved åen og klubhuset siden sidst
Der har været en del arrangementer siden sidst, og det er gået fint.
i.

Sankt Hans-arrangement?
Vi afholder Sankt Hans den 23. juni ved Varde Sportsfiskerforenings Klubhus.
– naturligvis ifølge corona-reglerne.
Tommy er tovholder.

j.

Udstopning af Jakobs laks?
Jakobs laks på 124 cm og 19 kg fra den 16. april er den tredje største laks fanget i
Varde Å. Vi har dog en udstoppet laks hængende på over 20 kg. og derudover 5 store
udstoppede fisk hængende. Bestyrelsen besluttede ikke at udstoppe Jakobs laks. Det
blev derimod besluttet, at få lavet et skilt eller et bræt lignende en laks hvorpå vi vil
sætte mærkater med hvert års største fisk. Erik udtænker det videre forløb.
Jakob og hans laks vil naturligvis blive hængt op som billede i Klubhuset.

k. Kommunalt VAKS-aktivitet – nej, ikke i år.
l.

Køb af en fiskehytte ved Holme Å – nej.

m. Der er generalforsamling i Hodde lodsejerforening den 9. juni – deltagere fra VSF:
Steen og Jeppe.
5. Orientering fra kassereren v/ Helge
a. Aktuelt medlemstal og status på økonomi – herunder manglende indtægt fra Open Air
2021
607 seniorer, 29 unge, 57 junior = 693 medlemmer.
Helge har før bestyrelsesmødet udsendt en balance. Det ser fint ud.
b. Lodsejerkort til Michael Mathiesen
Han får naturligvis lodsejerkort.
c. Fakturaer sendt til Steen
Videresendt til Helge.
d. Møde med kandidat til kasserer-posten
Helge holder et lille møde med ham.
e. Køreplan for gentegning af kontrakter på Zone 1 for 2022-2023-2024
Der sendes en skrivelse ud til samtlige lodsejere om gentegningen.
Der inviteres til et møde (3 datoer) med lodsejerne i august i Klubhuset om en snak
om den fremtidig leje.
f.

Holme Å – Fiskelejeaftaler.
Søren har snakket med nogen. Steen har nogle kontakter. Kurt snakker med en, hvor
vi i forvejen har fiskeret ved Varde Å.
Fredningstid (Laksevand A eller Laksevand B) i bl.a. Holme Å.
Jeppe ringer til DTU-Aqua og evt. Fiskeristyrelsen om emnet.

6. Orientering fra udvalgene
a. Opsynsudvalget v/ Steen
Fiskerikontrollen har været på besøg ved Varde Å, og alt var i orden.
b. Vandplejeudvalget v/ Jeppe

-

Status på projekt i Hornelund Bæk
Afgørelsen om projektet er udsat til juni.

c. Elfiskeudvalget v/ Søren
d. Klækkeriudvalget v/ Søren
e. Praktisk udvalg v/ Kurt
- Broer vest for Varde
Kurt vil undersøge hvordan de eventuelle tilbageværende broer har det.
f.

Juniorudvalget

g. Arrangementudvalget v/ Tommy
Open Air er aflyst i 2021.
Arbejderfrokost? Beslutning på næste bestyrelsesmøde.
h. Medieudvalget v/ Jan
Grønt Råd 2. juni.
Jan spørger til tilbageværende spærringer i vandløbene og til etablering af
okkerrensningsanlæg.
En der hedder Martin har bl.a. hjemtaget en laks, men han ser ikke ud til at være
medlem af VSF.
Steen ringer til ham, og finder ud af det.
i.

Klubhusudvalget v/ Jan

7. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 18:00.
8. Eventuelt
Jeppe laver et arrangement med nogle af hans elever, som besøger klubhuset og fisker lidt i
åen. Der kan lånes fiskegrej fra Fiskeekspressen.
Der arbejdes på en sejltur på Varde Å for bestyrelsen i løbet af sommeren.

